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 ده وخ رشتنمیا همان زور هحنس پچ رد هزاش شش تقهرد شا رت

 دش

 < هنازور یامنیس هراتس و
 را ربا ما

 . ردوت ترا بوت رم
 هلجم هلصانالب دن رادرظن رد هلعب

 یامنیسهزاتسنینچمه و یقامنیس  ایهام
 دنیامن رشتنم هدنیآرد زین هنابلام

 ین ابیتشپ اب امنیسهراتس هسوم
 و مرا یبن زد یوخوش ناکام
 و تعسورب زورب زور ابناتسرپش
 نیا و دیازفایم دوخ تاراثتا

 تشاددهاوخ همادانانچمهتفراب "
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 شیامن اب هتشذگ هبنشجنپ زور

 ادا رتسالو ابلاتب| یامنیسراکهاش
 نارهت لاویتسف ینیلفوکیردف رثا
 ء دیو رک زاغآ

 زا یریثآ هدع لاویتسف نبارد
 و ناریدم و یرنه یاه نیمغغ
 دن راوتک رشدیارچ ناربد7

 دوکشاب رایسب حاتتفا بشمسارم
 . روب هدشهداد بت

 نیرخآ ووشبم هنفگ نینچمهد
 تواضق هجیتن .انمضهک لاو" 129

 و ووشیم مالعا لب یروژ
 , تا مدش مراد بیت رت للجم و هوش

 هلن ی تر

 مات هتفه 1 زا سب

 وب هم یو موج مو وج وج

 ردهک تشاد رابظا
 نارهش ناراو جلف مای راوی لخت
 !ر«داب ناک» دنش و وملیف ودم | دهاوخ

 . دومن دهاوخ هیهت
 «تررناج >. تماقا تدمرد

 رادن امهمروشت اوطسوت یم رک یکا ریذپ
 رد كردناج هکبروطب دمآلسبیو
 هک تشاد راهظا یظفاحادخ مقوم
 - رهشررشد رک ونآ ریاب ترفاسمزا
 رایبناهفصاو زاریش یخی راتیاه
 تسا یضارو لاحشوخ

 ریدقت تسو و نامدآ
 7 نییام هتشذگ هتفه
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۷ ۳ 

> 
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 رو تک رشزانامرآ و
 روم یراوووخز وب زممنیف

 هیروقن اماکن رک رو
 امرآ نییامیدادرارق
 هتشرفو ملیف هدننک ههت

 رادرارق قبطودش دقمنم < یشحو
 ونز >ملینلوا لر نامرآ روب زم
 لوصحم نیمود هکار < بارش
 ,ووبدهاوخ « ملیفابف وسویوب دوتسا
 تف رک هاوخ هدهعب

 غلبم نایتراشب دوشيم هتفک
 یسوافیاهملیفررنونک ان هک یتفکنه
 نزوملیف هب صاصتخا , هدوب هقباسیب
 حرخ رپ درادرظن ردهداد« بارش و
 ووج وب | ریس زاق ملیف نیرتللجمو نی رت
 دروآ

 زونه ملبت ناکشیپ رثه ریاس

 ریدمو زابتما بحاص

 نایتسلاگ دورباپ
 یراکمهاب

 تراهک (ترب ود

 ۳۷۵۵۹: هدادا نفلت
 ۱۳۳۴۷ نابآ۴ هبنشکب - ۱۸۴ هدامش - مچ

 موسهقبط لعل ژ ااپ یرهچ ونم نابایخ -هدادا لحم
 لاید 5. « هن ایلاسلا رتشا لاید ۱۰ هدامشکت

 ۳۷۷۲۰-نشلت -اهیدنا وخ یزاسر وا رآ و هناخباچ

 نربآ داج یور

0 

 وی روتسایدعب ملیق یتتج روت د سپ-
 .تسا هدشن اتفآ شما زونه هک ار

 وومندهاوخ هیهت
 هک ووشیم هتقل سس ۳

 مدپعب ار یتنج رتک دملیق لوایاهلر
 هکه دش مدینع انیض.تف رک دنهاوخ

 نریاونامرا

 وهعلاطم یارب نایکیجاخ لوماس
 مزاسع زکید هتفهوو ات .تحارتسا
 لاسودموادمراک |ریزدوشیم ایلاتیا
 یاهملیقینادرک راک و هیهت و هتشذگ
 اروا تشهبدصاق و امرهشردناق وط
 ه تساءوومن (:ینابصع) وفیمش

 تاعوبطمو دهازژ
 یاق ]بانجهدشن بأاسح نیهوت

 ناررک راک و هشیب رثه دهاز یاءاطع
 دردش لمعلاسکعاب یسراف یاپملبت

 دعهجاوم ناکشیپرته و تاعوبطم
 روخ هتفک زا دهازسخش هک ی روطب
 .تسامدش نامیشب و تحا ران تخس

 یلفحمردتفک یمام راکن ربخ
 نعلاب راضحضا رتعا زا سپ دهاز
 اطعلا زیاج رثب :تفک روخصوصخم
 ۱ تسا

 زادهاز هک ناسریم هتفک نیا
 ابو تسا .نامیشب تعس دوخ هدرک
 ...دیابهتشذک هتفهب ذکت نتفرک رظن رد
 مدش یناکیاب ار روب زم مدن ورپ
 ء تغار بوم



 اوتتارک یراک
 یلن اتسا : هدننک هیهت و نادرک راک
 . نئاد

 انس لوصحم دنلک - ۲
 مایلیو : تک رغاب ایبسلک بوکس

 سنیک كلا -نرولابنوس - نعلوه
 دب رلوراک : نادرگ راک

 یلسب رب سب ول تک رشاب تنوماراپ
 لکیام. نادرک راک بزن وج نیل وزاک
 زبتروک

 دن وریم شیپناهاخس+
 تک رش ابستسی رآ دتبانوب لوصحم

"۳۳ 
 «برغزا ید رم» زا یا هنحصددرپ وک یداگ

 یاهملیف ؛دو رج 1 ررامشب روب زم
  ناخ كارزز) دنت رابعیلبق

 نورم ادب یتقو - یللملا نب
 یابی هلمجزا رب زم یاپملیف .تسین

 زارووباکی رما ریخ|یاههامشو رف رب
 نیققوماب این دكل اممرد اهنآ رثکاو
 ,تسا هدشو رب ور یت راجت

4 ۰  

 راصتخاب رابخا
 یلاتمیل شا رتانیسكن ارف 4

 ویوکس امنیس ملیقرد نیت رامنید
 ک (» دنیآیم هلجعاب یخ رب و یکنر

 نمک رد یلنیمتنسنب و ین اد رک راکب

 .دن رادتک رشووشیم هیهت و رثم

 تسادابزنم یارب» رد

 هرانس لبیک كرالک ملبف نیرخآ

 «رکی لوراک »لادیبیب _ملیفدنم رثه

 تشاودهاوخ تک رش زی

 مث رد رولیترسار 4

 دشابمنرتسو رنا کی هک «مبخژر»

 رووثم هدنسیون باتک یورزا و
 لر ساهدش سابتقا« تروشكول و

 ؛ دراد هدیمب ارلوا
 يکوقینامک رودل او یرج

 !»هوقفمنیمزر-» ملیفمتسیب نرق
 دون دهاوخ هیت

 جم < ناجراتشد و
 در رثا كکب لواپ كید
 برنا ر,دشأبیم ریخا كل ۳9۹

 ۳ ۱۱۷۹ و
 # لوا یاهلرتب رب یام دچار لرا ی
 دن راد



 مرادب
 یبوخب و میزاد اکآ هت ادنتوامس

 !مینک ی م یگدن
 هکی توکس تبیارب هظعلرم

 یلوتسم اجهمهو هناخ و قأطاب

 تلاحو تئگ ی م هدو زفا ,دوب هدش

 دوم یمدیلوت ینافتغ
 یدللب مدنخ سراک فرح نیازا

 تفگ وواورس
 مزب زعس

 غولش ناشرس ردقج دنرور یافآ

 فطل یبلیخ یلیخ ناشبا ؛ تسا

 نیابامش یاضاقتبانب هکدناهوومرن

 رظنب ,دن|هدووآ فب رشت رقحمهلک

 رکی دکی اب یمک هک دنکبم مکهبرا نم
 زا هار یکتسخ لق|الاندین زب فرح

 . دورب نورب ناشت

 رد هراچیب ناویح نرچیرلاو
 نزحینحلاب. .دومن ماهان مد
 درک ميمس لاح نیم رد اح نیع رو هک زنا
 ,تنک دشاب مههتز

 وان زب نا روخ هک دشبوخ -
 ناب زب نانروح 7

 ناعرسهیلب یافآ هک نفگناتدوغ

 نیارد ,دنراو راک ازهو ساغر

 هک تسین _حالصهچو چیهاب ۲

 .منک فلت یکناچرب اباد ۵
 رایتخاتوکس هظعل نآ ان هم ک

 شوک رفل و لو

 ابو مدروآ بل ی
 رظابنغ تیر با او

 مت وکتلت زک دهدب تاج تسب نب زا ارد 2 در تیتر زا ارواود
 سرت

 : فک .دش هربخ 1
 دوز

 هک ی ادیمن رکم

 ریظزا - 1 وب

 ودمآرد ادص هراب ود ناج

 تأقف

 .تس)مزالمهیلیخ افداصت -

 منک یم شهاوخ , دن روریافآ

 متکی م رکف . دیووایی فی رشت اج

 -یب اهلن هناخنیاود امشروضح

 مه ترورض هکلسب , تسی هدیاف

 ۲ ۲ دراد

 ار شدنعورن و یوفتسر

 یرلاوهب مدنچ راب یارب و مدرش نکیل ۰ مدر

 یئوگ هکنانچ وا نکیل :متخ ودمشج
 حح

 ءاکن یرلاوهب

 هجوتم اتررکتدنلباو شیاهكلپ وا

 نودب ووشب نمزیمآ ماهفتسا هاکن

 دشاب هتشار یک رح هکتیا
 روضح قاطا زو ام زا مادک

 و :مدنادرسگر ب او شزس ميرادد تهناشاپ + ۳
 یر شروخ مه رو نالایم رو .هناتسيا شیاجرج نازبوا یاه
 ۳ دو

 ۷ ۳ نا زا
 تریحردقرغاپ ارس هکیلاحرد تب

۳ 
 3 1 ۳ یاهجیت هاکت

 متخودرظن ناج هبونزا , متفرطن
 جراخ قاطا زا و متشک رب ؛ مدوب 2

 مدش مو

 مورک تکم یک دنا |رسرسود 2 اید
 لثم تسرد.ارچ متادين مهمووخ دخت رب یرلاو فرط, و

 راک نياب راداو ارمیئ وری هکنيا تا ون

 ردق ره,منکم راکناارچ ... درک ی م شیاهمشچ هک روطت ایهترتخد

 یهگ آ
 هب حایتحا ماهدرک زاغآ هک ی سراق ملیف ود هیهت تهج

 .مراد رب ز نادنم نه

 رفن۲۰ (یزتنافو یقرش یاهصتر یارب) هصاقر -۱
 رفن۲ ۰(یزتنافویق رش یاهصاقر یارب) درمیاقز -۲

 رفن۵ (ابیژ)رتخداب ناوجنژ هشیب رنه -۳

 رفن ۵۰ مادنالاصقان و بیک رتدب -ریپ هشیپ رنه 6
 هتشاد اب طقف الاب هبوئاژ ژا هک ) ابیب هشیپ رنه - 6

 رقن ۱ (دشاب
 رفن ۵ (كمک ی ارب)زاس همجم -شاقن -7

 رقن ۵ (كمک یارب)هلاس۱یلا۱۳ هچب رپ -۷

 یابتلاحاب سکع هعطقوویرفندیاب اهصاق رواههشیپ رثه
 .دنشاب هتشادءا ریه فلتخم

 یدورس قشوم
 ۳۷۳۲۲ نفلت ناکدوک خاکی لعدیس هارداهچ ؛یتاشن
 ۷یلا هتعاسزا هبنشراپچ - هبنشود - هتتش : یاهزوو

 -یمتفصو نیااب یلو دوب ؟هیوه

 دنکب یراپظاتسناوت

 نامه یی ؛ سراک ناخز
 مواتسیا شیارسرسرد هک یاهناخ

 میالم هک یادص عوضوب : مدوب

 مجمرظن رد و مدبتشیم ار یئز

 زا یکی یور هنوکچهک مدرک ی م

 وهتفرورف نا یمیدق یاهتکست
 و هداد هیکت شایتشبهب | ر شرس
 دزیریم كخامارآ مارآ

 رو .متشک رب قاطافرطب هرابود
 یبدایم وکیدنملمع نیا هک متفکلد
 یاءراجبوخیلو ۰ تسایلوضف و

 ادخناورم هرعزرد نوچ ! متشادن
 * مو کیم تمدخ ایل ردو مدوب

 هت وک جیهژا؛ناکمادحات مدوب راچات

 .متکنیرارووخ یکمک

 واچ را متشک كي دن ردب هکنیمع

 ثکم هققدود یکب و مدش دیورت

 مدروآ لیلد دوخ یارب و مدرک

 اهتتهنناطا نآأب نمردجم نتفر هک

 یرلاو و دوب دهاوخت یرمت رشع

 دروآ دهاوخت نابزرب یمالک ادیا
 رد یزارهچنانچ رک! * ارشزار و

 هکلب وزک دهاوعناختا ؛دغاب راک
 هک دشذه| وخ نبا تعاب نم ووج و

 ,ووش تحاران رثشب

 ریزارس اههلبّزا باصتبااب

 عورشاس رفت دنلب یاهمدقاب ومسش

 یرلاوهبزک یادصاتمدرک ندب ودب
 مدوخنادج و رانضرد ومونشت ار
 ,منکس را رف زین

 ماهکسلاک هب هک دیشکت یلوط
 ومهششراوس تسیتباب و مدیسر

 . هتشپ ار ساکن اج طابح تعرسب
 ۰ رب ,متشاذگر س

 « لوتیشماسیلکم ودمب زوردنچ
 ةر مضرب هک اهریتمزا یکی



 و هتفرگ ماجنا كاهاو طسوت تشپبدصاق یرادرپملب روم! /
 دشابیمریذپلدیلعزا ملیف میرک و روکد

 (( رهش بونج ))
 ۱0 نگ بین هتلهنیا رخآ اتودش نآ یرادریسلیم هب عورش۳۷ هاه نیددویف لوا رد«امنناریا » سیساتلادیدج ویروتسا لوصحم نیلوا

 ناگ دننک هیهت دیاع هکب | هجوت ل
 زا | رتیل اعفیز ملیف راک هنیم

 لود و ربرحت مدقملالچ هلیسوب « رهش بونج ویوب رانس
 .تسا هدش هیهت یرافف خرف رظت ریزوهدیدرگ

 فارطا رد ملیف یارچامودراد یلمدیدشمت ملیف نیا هژوس
 . دعرچ یمرهش بونچمورم

 رتهوتسا هدش یرادربهلیف تسفرهلبسو  رپش بونچ
 كنهرفسنوب اههمشوروخیرغم؛زا دن: رابعنآ هدمعناکشیپ

 یدارفسو رع
 وبوکسامنپس یرادرب مایفتامدقم هیهت زا سپ ملین سراپ وب دوتسا

 4 شبصهورب هقیرط « دومنیرارن سورع ملیف هیبن همادقا ءادتبا
 نالآ رودشک زا نآ زابما هک دوشیم هدیمان «بوکسرتلوا > ملیف

 , تسا هدش ذخا



 وشهد رب یور یرروشرآ

 شهیهت ملیف اناید ویروتسارد «درمناوجتال
 5 دم درجم صخخش ارت آ

 !یعدم و هد رک هدافتسا یمدب

 ود ات رک ادح ملب نیا درادیم راهظا یمبقر زب زع هکبروطب

 هیه یرادرملیف , دش دهاوخ هتشاذگ شیابن  ضرعمب رگید ءام

 ۳/۱6 یمیفرتسا شووارب , یراکمهاب یمینرزب زع ار < می راکهانآ

 و



 ت ویدح و ۳ 3 » ینح ده هاس 5 2 , ۳۳ 5 ادرگ را 1 و هدش

 ۱,دادماجن | رشينينکم ردیدح و هنش رف



 نآ هب 1

 پمب ( ظن یب ن ؟ راک و

 ود ن 6رو ۱

 تام فک
 گو گلد ۲ ۴

 ی و رب و میهب :نپج

 یسک ات هنیآ

 دورببم امشب .ملیف ,ناوراک ویووتسالوصحم نی رخآ قون ملت
 دمرپاب 4

 اتم یعیفر زیرزهنتگ رب یدارب ) و:نوپایه -,یمیفر زی *
 2 دون هیون( تسین دودحرپ یک اب نی ۹ مرلمم اچ وک مان مس

 نآ یرادرسلبانونگ !مه و دیدرک زاضآ نآ هیهن شب 4



 ربا دناجر تیبا هتشگن هن ومن یاهلیف -

 ره («شرانآ و نیلیاچ) هد
 سمی سبي رس

 نشوریا هچن ابط اباردوخراکیسیل راچ .مامنیسنام

 دزو رقایمارت آ و هدرک كيلشراکیسیاپتن اب هچناب
 و, تماع وا شیو یاهلول زا بآ هئن]ز

۳ 11 ۲۱ 
 5 ؟یص درک شناهد زا بآ و دناچیپیم اردوخ شوک

 1: ۱ < دنک یم ناروق

 و تسم هک مینییم اریلراچ «شاالع دروم جی رقنو ملیفرد

 هک تساحضا و :دوریم الاب ترامعكب یاههلب زایمناخ بقعت

 یفلعمناکلپ یاههدرنیورزاو دهدیمتسدزا ار یلداعتیو ءار طسو

 * یمریزا رس نیلاب ؛هدز یتکمین یورب تساركي تقو نیارد , درک
 راگبسندرک وود هب هوادن خر یقافتا چیه

 یلوک هجنانچ و دنفایما ورق
 دهدیم هعارا شوخ

 رد هک «نیلباج» زا یملیفنیتسخن ««قشع هقبفدتسید ملیفرد
 یتکمین یور ار یلراچ :دوب تداوح عوقو هنیمز یلم غاب كي نآ

 ۱ ؛میاپیم هدادلدود هلزاقم یاشامت لوفشم رتوم یورد ناتچ اشامت نب

 یتخرد ننفرک شوغآ رد اب ار ووخ تاساحا نایلغ هک دتفایع

 1دهدیم یک

 نیلپاچیهتفهن یءهفالخ یاهتردق و دادمتسایدوزب متاسصهلمد

 هوالع<«تنسو . تفرگالاپ ناوجنیدنک نیاراک سپنآ زاو تفایرد او
 هیام و هداد تک رش < دنامرون لبام و یاهملبف رد ارنیلیاچ هکتآ"۲ رب

 یاهملیف ناررگ راک < نامرهل > هکیئاجن ۲ زا دیو رکیمران آ نیا قث ور

 هب دوب یقاپ یو اپ شیوخنیتسخن توادعرسرب زوذه نیلپاچ هیلوا

 و قوذ قباطم ارشیوخ یاهمایف ات داد یفاک رابتخا ناوج هشیپ رته

 ار شراثآ یاه یراکنبربشو اهیک زمشوخ و دهد بیت رت دوخ هقیلم

 هک دوب زبعآ تیقفوم نانچن آرما نیا یهجبتن .دنک هدامآ و هیبت ًاصخش

 ۳ درک خسف ارووخ دادرارق ویدوتسا كرزب نیدمک ٍكنيل رتمادروف»>

 هیامرساب و اضخش ار شی وخ یاهملیف سبنآ زا ا" تعررابهودن | یبلق اب

 تیعبت « كنبل رتساوزا هات وک یتدمهلصافب زین منامرهل» , دنک هیهت دوش

 لب اقریغ شیارب ارنآ طیحم نیلپاچ دوجو هک اریئوپدوتسا و دوم

 , تک كرت دوب هدوبن لبحت

 رد ردقن آ و تشاد نیلپاجزا یرپ لد ,نانچ «كنيل رتسادررق»

 درکیم راک نوتسایک ین ایمک رو نیلپاچ هک دیزرو تچامس یوب توادع
 یتخآب یضار یماگنه طقفو دشن ویدوتنانیاهب تنگ اب یضاجا یو

 ویدوتسا نيا زا نیلیاچ هک دیدرگ نوتمایک یاهملیف رد تک رشو
 . دوب هتفر

 فضوبدن امرون لبامو نیاپ اچ ,اههتفگ و اهتباقرنيا فالخرپ

 ناوج هثيپ رثه و دنتس یتسودوسنا نامی رکیدکی اب یاهرظتنمریغ

 تفرگ ارف ارملیف كينکن زومرو تاکن دنمرثهو هپ رجتاب نز نپاذآ

 لبام تخومآ یوب ارشبوخ ساخیزابلیتسانن و توف ضوعرد دوخو

 كرزب رثا هلعجنم دوخیدمب یاهملیفرد اهیراکهزبر نیازازین دن امرو
 .درک هدافتسا دایز «یکیم» شروپشهو

 هدیسر یاهباب هب نیلپاچ تیقفومو ترهش ۱۹۱6 لیدوآ رد
 فیدررد اروا مان «ملیفیابندو ناهزنآ یمامنیسروهشم هیرشن هکدوب
 ار وا < روریم كيتامارد چ هلجمو دومن رک ذرصع تارزب ناگشیپرئه
 هتیاشیهجوت نیلپاچهب هک دوب رابنیتسعننيا ۰ دناوخ < اتهی >

 هک روب یراب نیلوا زین و دشيم لوذبم یئاملیس نیدقتلم فرط زا
 .دن درکیم پاچ حیحص یجپت والمااپ ۱روامسا ۱

 امر اب و ینومع راکش زا یو هب ماگنهنیا رد زین «تنسكمو
 ۳ رابتخار یوازآ شیوخ راک رد یوب نیلباچ یبردیب یاهتیقفوم

 هد نیل ملف نیسهرژا ود)<هداباکكي ردیرانف رک وملیف زا وداد
 ویا نو تا ۴ دهم اضشارشراث ۲ یوب رانسشراکن و یتادرک راک رکید
 سا نوتسا یک لوصحم یاهپدمک صخشموصاخ تابنکت اهملیفنیا

 رد تعبمآ مه رد شف وبن ریظن یب و هببن تو شب وخ رثه نفوتوق
 زا نامزنآ یدمک یلومعم یاب رک هاوید » هراباک ی ردیراتف رک »ملی

 سنا. یاب ووغیاجرو رکبدکییورو رسب کیک یاپب اقش, بات رب لببق
 رتچایراب نیدنچ اد یلراچ,شدوخ یاه ملیف ها دنامروت لبامو
 راکبار دوخ قوذزین نیلباجنمضردو .دروآ یمرد یابزا تشماب و

 یساكررد هلمجزا تسا هنفوک اههنحصررباردوخ تیصخشغاد وهنفرک
 درلقت و هل زاغم لوفشمیئراپ ندراک تفایضكيرو دنامروت لبامأن ار وا
 . میباییم صخشتمكود گی راثفرو تاک رحز

 یوراپ تساخاروس ششفک كوت هکشیاب هجوت یب یو نمشنیارد
 مندی یلو دنک بارخ ارعاضوا هک دنامیت یزیچ و دزادن |یماب
 رزادنایمششفک یور ارشهالک تک رحثکنیاب و دوش یسمهیضق هجونم
 هدروآ یممه ارهیضق هتورسو

 ره دن راد مهابهک یهباشتو كارتشا ءوجو هسهاب نیلپاچران آ
 رو«تک تساصغشم هبنجشکی لقاال و ساخ هتکنلماش یناهنت هب گکب

 . درادن دوجویرگید

 اهنآ ردهک تسا یرثاهسزا ملیف نیتسخن « هلفشم رپ زورکب»

 . دنک یمافیا ارینزشقن هنحصدنچرد نیلپاچ
 هک مييابیم یریرش و هطیلسنز لررد اروا نیتسخن ملیقرد

 .دنکیم ریگلقاف یرکیدنزاب یزابقشع نیحار دوخ رهوش
 شفن یلراچنآ رد هک تسا« هکتساملاب و هتسد نیازاملیف نیمود

 رود ارسک هبهرس هنحص كي رد هک رادار یحیلم و بوجحم سی رتک ۲
 دراوشپ امن نادرک راک هعفدکیدنکیم دودراگیس درادلاپ غا رفاب هدید
 ء ووشیم

 یلراچ(۱۹۱ 94یناسا» یناپمک لوصحم) «نرکّید .موسملیفرد
 ژار ظفح روظنمب روشیم رهاظ یاهللجم و هصخشته یوناب لررد

 ناجگ انهکدرشیمكرتخد ردپاپ هلزانملوفشم؛رتخدکبیاب شیوخقشع
 بز زار هدمآ ردشیاچ زا یو یهونصم هنیس تفجکیراک طسورد
 9 , دشفا یم نیمزب شنماد

۰ ۰ 

 صاخ وروهشمیزاب تسم هبت رم نیل ایارب_«ردمهور ملیف رد
 ۱ ۰ مينکيم اهات ارنیلپاچ

 كرتخمراک تلمب ورکید تهجکتی زانوف هبنچ یاوس مليننیا
 ۰ تشادیگتسجرب وزابتما «نیلپاچو و«لک و برآ » یهادنمرنهو

 زاد اربشرخآ تسمود لرلک وب رآ ویل راچ ملیف نیارد
 ات اپ)ارساهتسمو دن |هدرک نوریب هناخزا ارود نآ ناشیاینز
 اب یتمورشپ یلراچ اجنآ ردو دن ربیمهاثپ یناروتسرپ باوخیا رب
 ریمیورهک دن امن هتفک ان .دشک يمشروخ یورهفالم یاجپ
 !اندمپ هظحل دنچ,هدش هتشابن| مه یور فلتخم یاهفرظ
 : ت دیسچیم اروا هخیوءدیهج اجزا یلچک



 :تشار لاغتشا یی" اب 1

 و و نآ و دن گان تب
 مدق لوفشم هتشاذگ دن |هداتفا هدجس جو لا

 لب اههرد
 ود هلیبق شیکر "هلک ورس هکدیعر

 وره.دب وک یمیلراچ هلک هب یتابچ اب

 نوتاق بوچ اب یسیلپ

 رک یزاب رتاثئرو اهئدم

1 
 ار یساساو مهم لرالوصا زین ملیفردو دوب

 یل و تشاد و ,قشع» بلاج هب وسهرد هک دو نیلپاج
۲ ۳ 
 شما وا تفرک روعب ار اهرظن

 لی ,دش رچنب

 اچ سس و رهش دب هج ترپشءدهاشماب

 ب۱ ان دیشوک یوب رالد دیمراهچ یا هتفه رفع
 هبلاطمر الو هاجنب ودصتقه یاهتفه نبلباجی ]و .دنک ظفحروخ
 ۱ سیدعب هام كي وزژزاب رسغلبمنبا تخاد رب زا تنس ثبو

 ر هتشال
 اپیک رد شدزمرب لب هو هک يقوقح اب «غخیرات لبقام *

 «یناسا > یزاسلیف تک رغ مادینتسا هب
 روب ۶

 نوج ود رک

 دمآ رد

 هدراپچ «یناسا > یناپمک یا رب نیلپاچ ,ءام ,دراپچ فرظ بف رط رز
 اک تخ

 راد ریملیفو دن ووب یاهورپ ود هات وک یاهیدمک نامی 3
 ی مودروویسمو ۱۹6۷ لاسرد اهدعب هک وب + ورت ۷ ی ۳ 9 ۱ 7 :ت یلور#

 و رک یرادربس#
 دوخراثآ هب یتئیژ و ینشاچ هکنآ یارب نیلپ نا اب 5 ۲ ۵ ب ییلب اچ ی ارد

 نز نباو دیزک رب شیوخ یژابمه ناو ار «سئاپ
 ساب ورپان واودوبیویزایمه نیلپ اچیاهملیف هک

 هلپ ی رو ووب ربغ یب یکشیپ رنهزا یلکب وتش
 دیلطیم شابمایف ی)ربیو هک ار هچن

 شیوخ یاهتساوغ و هتیلساب قب اطم یواب ید درام

 اب رد یو*
 ]جزو :تساراد
 ات ازابم ی

 ردد وب مباللم و رق وم ؛ن

 رگیدفرطز
 رک هل شدنلب تماق وتو

 رد هک وب ناوانیمهر
 ام رهق قلخ هب رواف

 2 (۲ومم) درگل و
 اههیه و رمبالکج و ایر ۳ ءبروسحم یو راکهاش نیتسخن هک
 اور هب دنوادیم تسود و اهج كنب هک اریاهراوآ
 د رک یف رصم

 «سنایوریاتداوژایئاب رلو ودصرر هشيمه هک یئای و رسیب درب 3 1 24 ۹ تو رخ
 و .دنک یملحتار شعامتجا دردشراشف شاچو" هثجاب لاحسعردو تسا

 تب مولمم هک

 یئاهماک ابدنل

 موجت هصاخ و

 یدمب رات ۲ بلحا ی
 یئانعم رب رایس لاح نیعردو زجوم ,ثن

 یاءواح رومدق هوروخیرسوت و منت | راج همه زا زیت ءرخالاب
 وس وز و رحم هتح ذکیمو و ریم ًاجک هب ادع ک دن !الاب | راههناش,در

 
 ورخل و طملیف « ددر

 بد ترابعب ویلصامت هنیمزنآ نایاب وض موم و هفسلا

 تاکن ۰ درو آ ما رفا ر نیلب اچ
 , وشصاخ كبسب نیلپ اچ هک

 رتالاب رایسب_یحطس
 یل وهم یاپیک ریشوخ رکیدترابع

 وو .دناج

 و راک ور نآ راث ] لوادتم یاهینشاچ زا
 ووب یدم؟

 . یاباج «درکل و ملیف نامریق
 و خولب نیع ررهک یو رم تشاد دوغاب ارمتسبنرقیل ومع+ناستاكيلببس
 یععروهثیمه هک یقشاع تسا شوکیژاب ورو رش یک د وک نوچ یکتعب و
 ]وار یقیق تیقا

 تاک ر- یاهملیق ریاس

 كو رمزو یلانشعا یم و یدرسن وخاب ما و

 وربت رو عامتجا میطع یاهو ربناب هک یربقح و زیجات
 ,ميايت م تما رک یتشززا ولممینأن درد هک یتسیل 7 هدب او فابل ابخ ؛تسا
 تمام رصع نادج و و رهنبا۰ ۰ « دو رگ کیم لاسک و+# ینابب رو لابنهب

 ياعا



 ۱۵۳۳۵۳۵ ۳ مو ور یر ور یر ویو خم

 موج
 اد ق

 ۳-۳۵ ی ی ی ی

 هو وج هج هم
 هم هح وب یو هو مو یوم مچ

 ۹ یو وج هو مج

 وح هج
 هدراهچ هک دنتفای رو ناگدنتاوخ هتشذگ یاههرامش هعل اه ءاب

 یکی زارحا یناش نتشرو و هتباسم رد تک رشیارب روش۲ هد زا لو

 ردمه ملیف هدراهچ نیا باختنا یگتوج دندش

 هراب رد ادتبا نم هرامش نیا رد . دش هداد حبضوت یلتق تالاقب

 یتاحیضوتاب !رناگدنرب تسیل منکیم ثحب ملیف هدراهچ نبا

 نآ شیامن خیرات ۰ ملیف صوصخ رد ثحیزاغآ رو « متاسریم ناتعالطاب

 ۰ تسا هدش دیق لا ویعسف رو

 هتف رب ذپ زلاوج زا

6 ۶ 

 دب مليفكی : رباتپس ۲۴ هبنشکی

 (اکیرمآ) ادخكاخبج و علي
 زا زین ورد یئامنیسیللمل نی هقناسم نیمهوزوت حاتتناراختفا

 فوررعم,دنسیون ناتسادیور زا هدشهیپت ملیف هک وب کی رمآ روثک نآ

 درک هضرع ار لودلاک نیکسرا یناکی رمآ

 مهیسراف ناب زب هک ءارعادخ كاخبج و كي» باتک هکبن اسک مات

 كرزب لوو نیایاهژانوسرپ و تداوح دن|هدناوخ ::هدش همجرت ابوک

 اب هک تسا ین اقهریاتیات دن رو ایمرطاخب ار اکب رمآ رصاع» تایندا

 فرصاردوخ مه ماعت دراددوج والطیو عدازهرد هکتیان خسا رداقتعا

 یه تیر یوان!دافتعا نیا رو, زینوا-سبود دنک یم نیمزرفح

 هتفررهش هب درخیمن یزیشپ هب لر شردب چوب دیاقع هک ی موسریاما

 وا رتخدود تسا هدش یتنکم بح اصشدوخ یارب و
 یرگیدوهدرک رهوش یکی

 شتحار یمد یسنج تاکیرحت و تاساسحا هک تسا یناوج دوجوم

 دراذگ یمن

 هک هررک جاددزا ادلزیرک مانب یرتخد اب « اهرسپ زا یکی

نازوس باتفآ ریزرد وا دوج و ودراریتمایق تماقیاجب
 یبونج قطانم 

 .دزیگن ایمرب !دناد رمیت | وهش تاساسحاموامد

 ویماخلاحنیعردو تنوشخ زا یطولخم لودلاک نیسرا رنا

 و یرعش فیطل تاسانحا لاح نیعردو یمرشیب و یتسی « یهانکیب

 هانک دوجو زا اما دننک یم ءانک وا باتک نانزونادرم . تسا یرشب

وراب و هدوبیودب یتادوجومزیچ ره را شیب هک | ریز .دنتسهربخ یب
 و ج

 : دنتسه تعیبط زیمآرارسا یاهورین میطم نان

هقب اسرب نادرگ راکنام ینوتن۲ هکی|هفیظواملم 3
 ردیناکی رم ] 

 هدوبن ناسآ نادنچ هتفرگ هدهعرب ابلیس ملیف كيب باتک نیا لیدبت "

 دوویلاه یانیس رد تماهشو تنودخ شیابت هک مین ادیم امهمه.تسا

 رشتنم ملیفیارب هک یتاغیلبت تالمج لوقب . تسازاجمیتیمم .دحان طقف

 : تسا هدش

 ناچیه راچدار هدنناوخنویلیمتسیب لاحب ات لودلاکنامورد 3

 طاهتجا اپتییابیما املسم نامور نیار زا یملینهیبن م ..تسا

 , دشاب ماوتا زاوا رف

 یلصا تاصعشم هدنراکن .ميراذگب رانک ار تاظحالم نیا

 تاصخشمنیازانکمل . ماهداد حیضوت الابردار لودلاک

0 7 ۰ 

۰ 
 ط

 ۱ زین وا و یتشهراب رد شوپرادرب نهتاشرا رگ هژارز

 ۱ هدراهچ نییام امنیس یللملا نیب هقب
 / ! روشک هد زا ملیف

 ۳ ی یو ی

 روم مچ مج مج

 ۱ کا

 ۱ ۳1 یدراوم رد تیقفوم مدع نیا , ؛ چیه املم ۱

 را را الف تسا ملیف ناک دن زاستیت ءوساب یئاناوتمدع
 0 ک طب تازه نذر نورب ۶

 راس ارزا ینیسجکس ام ۱ ۰

 روا رپ سمهاب ناردا رب زا یکینیب یسنجو یقشعیارجام
 ۰ بن ناب رد ماجنارس و دوشیمهدادشیام یمهردوشوشقم وحشب

 رم ك نابکان ۰ دزادیمرب الطیوجتسج زا تسویاتیات نیم
  رتشوخو داش یکمه ,رحسیو رین هب هکر اکنا :روجاروجیاهژانوسرپ
 :ناماعا دناوتینن هک ارچ درادرفنت شرهوشزا هک ینزیتحو دوی
 1 ناباپ» ,ردیآیمتبحم و رپمرسرب واابناهک ات دنک عانتا اروا

 .روآب هیبشمیف یاهژان وسرپ ,ضوعرو اما ,دورگیملصاح بیت رت نیدب
 ۷ ۱, دن وشیماهزاسنوت راک یاهملیف یاه

 رادنتسانتشادن زا یشان نادرک راک تیقق وممدع ,رگیدیدراومرد :

 ب يبوخب ارهدننیب وا ملیفكيمک یاههنحصزا یخرب .تسا یفاکغوبن و
 زانح كيتور|یاههنحصاما .دزاسیمدقتعم نادرگ راک نیا ندوبناوتان
 نکرد یکی) لیبقنیازا هنحصود ینادرک راک زرط .تسارتدب مهنیا
 | هساقم هب ار هدننیب (هدش لیطمت هناخراک ردیرکید -هناخیاههلب

 ادیب یب » زا ینیعم یاههنحص اب «ادخ كاخبجو كب > ملیف زا هبنج
 هک وروآیم رطاخب یچاشامت ,تعیبط,هسیاقمنیا لابندب .درادیماو

 ان ,سبسو ؛دراددوجونازاک ایلاو نامینوتت ] نیب یک رزبفالتخا

 تن تفرگیمهدهعب ارملیفنیا ههت نازاک رگا اب هک دتفایم رکف نیاب

 بت ؟دوب یمشزرایب دحنیاب ات یملیفزاب راک

 و تسا ناراروخرو «ادخ كاخ بچو كي» ندرک ملیف , هت

 هو .تسیپ نازاک ابلامه نامین وتت آ

 بوخ ملیف كي :ربهاتپس ۳۵ هبنشود
 املآ) یرامزر مانب یرتخد

 تروفکن | رف رهشرد۰۱ ۹۵۷ لاسیاهبشزا یکیرد

 هیلاق یورزا ,تسکچ ار یسک ولنامتراپ آرد سیاب ,یبرغ

 دو درک روبعینمیق یاهولباتو ایزیمیدق یاهیلدنصرانک زاو
 ار تب یر تبل یرامزر مانب یرتخد دسج للجم باوختعت
 . ؛زوماب ات .دوب هدش هفخ یشبربا باروج ثب هلیسوب
 + هشحاف» « یراسزرزیمآ رارسا لتاق نتفایهب قفوم
 , تسا هدشن

 اارچ- دوب یمن رسیم یناسآب رثا
 نادلمت و رث رثک ااب یرامزر

 : نابصنم بحاصزایرایسب اب :ینعنص



 دن ووادگ هشحاف نیا رابثخاردین ور نانجنآ ناباقآ 1 ار تب
 ر اهدص,یتمیقیولب ان اههد,ینارب | یل اق هعطق ن دنچ ی 2

 رازهءاجتب ودصلقاالهزا وه و درخب رهاوج هملعت ار ون یو
 ۵ هر 5

 ءرامآ ورضاحسانکتسا ([ ناربا لوب «ناموت رارهدی ۵ سال ۳ 1
 ؛دشاب دام ال را
 یداسیز طابیتحا ناوسنی | خساب تشک رد ترودتارف نسل 7 ارد ۳ 1 1 + تشاددوخنابن ۳

 دم وب
 یطیحم رد , یگلاس ۱: نس.رد ار دوغ لتش» یزام ۳ ۱

 هچب) یو تروفکتارف یاهراب زا یکیرد «ژاتسا : ست ۹ گلاس رج تف رم رب راگیسک اب پیام یچ به عرب 1 ِ ۸ ِ تر هر رز
 زا ده هرودنب

 تسناوت (!هلیسو

 دت روهلتا رف ناب

 زادعب دنک یرادی رخ<۱۹۰ سدسرم»لیبموتا كي

 یاهلتهنپ رتابیز ون رثنا رگ زا یکی, «فده
 لوخدیا رب ارلیپموت| نیا رداتدی و دیمولجب هاگیبو هاگ ۳ نآ
 دوب و د سه هک یناف 7 ۳9 » ..مدش ایفا ؛ لبق هقیفددنچ و هراز یزواب له هقیفوتتح ام وز

 دن لب

 ردنآ نی رثالاب و دوب هتفرالاب یرامزر یاه«خرن >عقومنیا رد

 راک تروفکت | رفرو هک ] لاحو دوب (ناموت را زهود)كر مرا زهماگنه ۱ ۱

 دوشیممتخكر ام تسی اب عاضاقت و هضرع» لیتر

 كي را هب موسوم یراکن هماتزور, یرامزر نادنقالعزا ات یا

 تشون یب انک یوهراب رد هک
 دوب یبوک

 : دسیون .یم یبوک
 رطاخب عيانسنابجحاصوراجت ..ء.دب ایردارخ رن نیا مویفم تسناوت ۳
  دنتفر یعت وا دزنب یرامزریت امسجیاهیئابیزو یناوهش یاه رته

 هجب ردواد زت رددنتسن اوت یمهک | رچدن د رب یم هاتب و|نامادب ادنآ ,هکلب

 ؛تخانشیمن كب درزن زاار یرامزر هک یسک و

 نانیمطا و دنهدحرشوایا رب اردوخیاهین | رگن ودنی اشکب اردوخ بلت
 یشمارآ ایتآ یبهت تایح یارب رتخد نیا هک دنشان هتشار

 4 .دوب دهارخ
 كکب ناونس هن ار یرامزر دوشیمروبجم ناسنا « بیترت نیدب

 كيژول وی - ویسوس مهم رایسُب هدبدپ كي هباثمب هکلب ,هداسهثحان

 دسانشزاب (یسانن اور و یءامتجا)
 لیما ی هانان» ژانوسرپ هب هیبش یزیچ « یرامزرژا وسرپ

 تصساهشارف مودیروطارپما واسفدنسان ان ,تسالور

 ,تسا کنج زادعب ناما ] كر داسفدنسیراهزر

 عینم ار ,یبوک ککیراباتک ووخ ملیف هیهت یارب هلی فلور
 و یراجت تایسات نابحاص , یرادرب ملیفز اقآ زا یتحاما . دادرارت
 هلباقم هبدنتشادنووخیصخشرارس۱ یاشفا هب یلیامت  زگ رههک ین
  دنتساخرب

 نباهک درک مالعا اه امثیس نابحاص نمجنا ؛ رب واپو ینانررد
 .واودهاوخن شیامن زک ره ار میت

 ءاکتسدهس ود ندراذگ زا مرثب - رلمیاد » یتفنم هبسوم
 هناخراک بحاص .درک یرادووخ هلبت فل وررایتخا رد سدسررملیوتا

 یاههلیت] زا یکیردملیقژا سن اکسککی یراررب ملیف زا < لیدا ال
 وروآ لی تم امد

 لباقم رداریرازز هک یاهنعص نتشاورب اب تفنتک ی ثکب
 :درک تفلاخمو دیه شب من تک رش نبی نپ یه
 رد لتهنیامان دوجو هیلعرب « فوهرتروفکتارف» لتهر

 ملیف زا ار صشلتهمان هکدش قفومود رک دت

 ؛نآ یویرانسزا یئاه تمسق روسناس زاسپ ؛
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 مانب ,یرتخو» ملیف رد هک رولع ] یشب راعا هشیپ رنه رلبت اجان

 دوشر«رداظ ناملآ لوصحم «یرامزر
 رس بم سد سد ام جا خب

 هجراخ روما ریزو و تساخرب تفلاخم هبناملآ تلود اما

 دوجوم طیارظ زا یطلغ ریوصت و ملیفنیا هک رک مالعا نبتموکح
 هژیاج ملیف هکیتقو , لاحنبا اب

 رابچالاتب فلاخم یاه ادصورس درب ار یئایلاتبا نیدقتنم ضوصخم

 .. دیباوخ
 ناتسادنبا نایب رد هلیتفلور هک یلیتسا ,ویرانسزا رظنف رص

 «ناملآ رت اتكرزبورم ,تخربداس هاگبوهاک ارناسنا هدرب راکبدوخ
 ءژوسنویسان رب رثنا زرل , زین . درک توف لبف لاسدنچهک وزادنایم

 تسین تیباب ملهلبوژرژ < هکسهسیارپا > هب تهابشیب ینادرگ راکو

 مدش هتشون ملیف نیایارب زتلاوش ترب رو طسوت هک یکیزوم صوصخب و

 . دنکیم دک و مار هنکت نیا

 هچوک زدراپ و رسیب و تالناوج ود:تسابلاجر ایسب ملیف زاغآ زرط
 كرمویک دن زتیاکحنایب هبعورشاهزاوآ نیا نضردو دنناوخیمزاوآ
 ۳ دن اثیم یرامزر مانبیرتخد

 دهدبم شیامن م لاردف ناملآرد

 . رایس هشیپ رنهیو . دوشیمافیا رلیتاجان طسوت یرامزرشقن
 لباقم مهم یاهلر زایکی ۰ درادهرهب مهیمارد رنهزاهک تسایلابیز

 ۰ ودرتسمسجم کیانا و رتب طسوت , یوشارف رادهناخراک ککب وا

 تن نا ربماتپس ۳۹ هبنشاس
 : (ناتسهل) هتفه زور نیمتشه

 ۲م رامکتیا یسک اتیسهراتس ناکدنناوخ نام ردرکا

 هچ , .تفرگناوتیت یاهدرخوارب دسانشنار یننوکسیووتیک ول

 داوشیاش امروشک رو امنبسکوزب درموونیا یاههتخاس زا یملیف

 قال هک یسک ماناب زب رنک دناوش نیا ایآاما .تسا

 1 4 2 واراتآ زا بلاچ



 ونردم ٌطع

 رگیدمهقشاع ریپ
 یابثداما -هفسلق یوجتادکک رتخدو تس

 طیحم یدام طبارش رسا ناوج ودن
 هنوگچ هک دنک یم نابیملیف نیا هداس 2

 ندن | رذگ یا رب اضف عب رم رتمهواتدننکیموجتج | راج همهنتو ات
 هنوعیمر۶ دیموت شی هظحلاز | :مورهو؛دنب اب ورم عمغو نللوا

 بسئ اد رد ؛ ژارات كي یاه هلب راثک ردا دیه اهن ] اهتدمیارب تتبت ۲ اه ۲ 3
 مد رم یتشمن اکدو و دنصق ربم دبمون و هرزبغ رف هک یمودزارم اه

 لیبقنیازا یرکید قطانموام ۱
 بیت رتنیدب و دتسیایمن ندیراب زا یاهظحل ناراب لاحنیعرد

 دن | هدید و ۶ ای

 اب وناب اخ هشوک كي رد ندوب مع رانک رد تذلزا یتحار قشاعود نیا
 دنکیممورحم یمومعغاب

 یکدن زكچوک یلیخ نامتراپآكیرد شردامو وردپاب سنک ۲
 رسدردیب واهنت جنک كي نامتراپ نیا ردوا.تساضی رمشروام. دنکیم
 نیا. درادهدز بمب ترامعكیرد یاهنارقحمقاطا ربب . دبای دناوتسن

 ار دوخ فلاخم سنج زک رهو هدوب هبرجنیپ یقشع رظن زانت ودره
 , دنا هتخانشن

 زار درادیمتسوداعقا و ارناوج هک كرتخد, لاحنیع رداما
 ردیلعج تیاکح  هدمآ كنت هب یقیلکتالب
 دنکی«لقت شاهتشذگ هن اقشاع ثدا وح

 , رتحم«ناطا نامه

 و یسج براجت سوصخ
 روهک روشیم نآ ربیوماجنارس

 اردوخ ,دنتسهمحا زم مدامدناکی اسههکت ] دوج واب و.

 ,ا لیف ناگدذک هیهت هورگآ

 ۱۴ 
 ته ۷۳ ۱

 راک لاحرد «!هتخدلاغ ب> وشنپ »ین هدر

 ری ایارجا زا لبق یتعاس. سوسفا
 ف وزب ریممهردو دو ابع ها ۹

 فرد د ریگیم رظن رداریرکب دیاهها رادم, قشاعود
 ار زا یکی هیلتآ رد یبشندنار ذک ,وسرو فا رطا یقالیب یاه
 0 1 تعاسدنچ یا رب یراج هن اخ راک كي ردندش یفخم؛ تسا شاق

 ۳02, ۰ دن روضیم رب تب نبه اهءارنبامامتاما

 ۰ , دننامین اهنت رگیدکیا
 را هدیافیپالفت : دشیدن|یمدوخاب س ؟ 7 هک شب ارد

 ِ 1 هک دنکیم یدنمن ورت راکن همان زورمیلست ارووخ دعبزور
 رام شیپ امتهاردوخ یابیزو كرزن نامتراپ | هب و دهدیمیناوارف بو ۰

 رصعنم و سوصخم نامتراپ ریقن / دم ات رابآكيوا تین ریقف 1

 سا لهاتم راکن همان ژوركد رم هک ارچ؛ تسا
 یار كرتخدرذع م هتس|وخیم هک هچن | ندروآ تسدب زا سپ ۰ یدوزب و

 رورهیادب یقاطا لبق زورهک ددرت یم زاب ریپیو-ب سنکل ۲. دهاوخ 7 ۳ 7
 ِ سهدیم جنر ار ربپ یلت تقیقح .., اما: هدزک ادیب ناشرفن

  روتیمرودو دریگیم شیپ هب اردوخهاریو ورابیمنانچمه هک یتاراب ۳ رد
 9 ندمآ تسدب زا لبق دروف ردن اسکلا و دودیمشلابئدب سنک 7
 دهدیم نایاب اردوخ ملیف

 زیبا رشرواپآ هک دنکیم حرطم ارهلئسمنیاملیف هک دیآیم رظنب
 دهدیم یعطاق یفنم خساپ  شسرپنیاب كيژارت هیحوراب و ۳". انا, ینیبدیاب ۰ سیسو * هنایتسا رسیمقشع روج و رضاح یعامتجا

 هک یتراهم و یداتسا اب دروف ردن اسکلا؛ لیتسا رظن هطقن زا
 نردقابو , رثومو ایوک و ابیزیریواصت قیرطزا. میراد غارسوارد
 7 لاجم یامنیسكي رادوما یئاهنت هب. هناخ نتخیروررف مهردهنحص دنکبم "نرمءریغ و "سرت , یدیمون یکتسخء تیعمج. یقاهنت. ناراب یاه یاهمترب فلتخم یاهنویسایر| و هتشرکب , یریدقت هتسیاش یرصب مجت
 تسا بایمک تمقبذ

 ارناتسهلضاارتع|تلع ام. ملیفنیاشی امن زاسب هک متفگالابرد
 یدیمون ومشخ و یفیلکتالبجرد اهنآ همهروطچ هک دهدی«ناشن . دهدبم ناشنانیاصوص اهن ]دوجو , امومع وشرومدرمیل دنز طبارشزا یتاکن مدامدملیف نیا یساسا نومضم زا رظنف رص هکن ] تقبقح ,ميديمهف رتپب
 ج دنتسف یعامتجایک دن ز یدابم و لوصا مامت عرب یروش وراجفنا هن تمآ ردو دن رب یمرسب

 ۱ ماباز| لاسهد زیستشذک مغریلع هک ,دن ریقفمد رم هک دهریمناشت
 لس ف سچ ۰ تسپ زیالپ ناکم)ایدرق یتیشوخ عونچمدوجو طب ارش نی اروهک « دنتسهنانیمطا" لپ اق ریغو ,نا ریو همین اههناخزونههنج
 دشاب ناتسهل تلودعبطعوبطم دناوتیمن

 اک)ورازور نیا . تساكیل ومس ناولعكي < هتفهنیمتشهو رتبت
 .دعآدهاوخن زک ره«هتسا,یزور» زورنیا. تفایدنهاوخ دنهچب ارنفع تذل نآ ریزرد هکن آیاربقاطا كیرییدسنکلآ و داد دنهاوخ ماجن |اردوخ هفیظو نیمز یورردادخ نانیشن اج» دم آدنها وخ رد لعع هلحریب اه دیعو ودعو, تفایدنها وخ ققحت اهای ورنآ یط هکتسا

 ,...دنکیمبلط یعقاو یکدنزو تداسقح < یعامتجا ربفو و یدرف شمارآ قج هک یوایرف , درک پوسحم یعامتجا طلق طیارش هیلعرب شارتعا وایرفكي دیاب زیچرهزا شیب ۰ شا هفتم کرنهیابازمو ینغ یدعب یئابیز مغریلعدروف ردن اکلا ملیف
 هراشا دیاب مهویم"همتاخ ارملیفنیا هراب دز تحب هک اجنیارد

 کذپگنا نیسحت رتهو[تراپم ابر ملیفرد [سکلآ ژانوسدم یدک منک
 در ول قوری نز یراد نییضتپ هیپاج ایا کف ر  ددشیعافی) نامی زاینز . یناملآ یابی زرایسء و ناوج سپ رتک آطسوت



 دب ملیفاب: ربماتپس۳۷ هننشراهب
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 ی دال ر رثا) رب امنان راشلاویتسف بش نیهراهچرد زبنو ۳

 ء)سش یاه یل ودر ۱: : هب موسوم, یدئوس هل افیحا
 وی ار دوخآ ساخ»یشم مد ۰ نرگلجاكي را۴ ن 1

 هنوگچ یشیاه
 نوج تاعالطا تمدفرد هدش هضرع راثآ زا واین بو دن |دیسر هجیتن نیاب هنوگچ باختنا هنیمک یاضعاو دنک نی یلامنیم تالوصحم نیرتب فورس ملیف هدراپچ نا

 هلاسکی كرزبهار»

 نبا؟
 سانشان ,اها (اههجبو

 9 ت یو رم

 نامک رب رامکنیا نادرک راک كمک اهندم نرکلج كي راسر») ای دد*و لوفر
 هتخاسیگنجدض یاپملیف یرسلب ۳

 یو؛تساهدرو آدوجوب ار« بشیاهیئانش و ر» نیا وهداد كبس ربین 9
 رعاشو ار واروشک نآ ردو تسا یدئوسنان ادرگ راک ناوچلسن ۳
 )۱ ابجع, دن |هدامنمان مامنس

 لبق تعاسر اهچ هس هک رویت اعوبطمسن | رفنک ردنرگلج 1 ب

 ونمهلاما - «, تسا هتفهن دشاب یم دومشمنآ رد هکبا هنارهاشسارپ نآشزاودب نرم لو .تنکد خار رب شل

 دن رجو هزمیب یاهفرحتشم كي زج یزیچ واملیف رد كيچيه ؛ نارکیرون
 میدیدن یتاساسحا یاهیزاب هچب و تفامح تشکر

 حومهنا رعاشفیطل تاساسح|اهن آ رد هک یئاپملیفهدهاشم زانم
 كي دن رذگیماهکل كل و یسور ملیفنم یارب. مربیمتذل رابس دنزبم
 ملین ,روطنیمه < اههچب ویس و رع» یلاکی رمآ ملیف ۰ تسا هنارعاش ملی
 سرالیاقآ , ریدقت ربباما - روطنیمه مه «هبنشکب شدیوالگوب
 تفرگ هجیتن دیابسب ۰ تساوانیدناکسا یامنیسرعاش و نرکلجكيرا
 نیا هنارعاشیاه یئابیز كردیا رب یفاک تواک ذای ۰ ماهدوب روک نم هک
 ءرغالاب و ,هتخب رک نم رظن زا ملیف نی |یفخممی ادب الاعتحااب, ما هشادن مین
 یوانیدناکساملیف كي فی راف فئاطل كردب رداقنم هک تساریذب ناکما
 ناتسووزانت هسو اب سب راپب تشک زاب رد هک تسایلتفک هتکت نیااما.مشابن
 مه اهنآ مدرک و گتفگ دن روب هدید ملهکتساردارملیف نیا هک دوخیدلوس
 ,تسین عافر لب اق تروص چیهب ملیف نپا هک دنتشاد لوب

 یوبرانسرد ماملسم» هکلب :نرگلجیاقآهداسو یئادتبا ینادرک راکرد هن یدنوسملیفنیا« , هنارءاششزرا > هک جن زا « لاتیااب
 حرش ناک دنن اوخیارب ملیف ناتسارزا یاهصالخ اجنیارد را هتفبن نآ
 میظعتایفیک و  دنشاب رتكریزو رتانارنمز) اهنآ هک دیمانیاب « مهس
 ,دننک فشک | ر« نردم هصق»نبا

 ؛(تسا هتشاد حیجرثهریغو « كس

 رژركياب .دوشیم ملهکتسادراو بش ماکته یدل وسیتاهد رتخدکنی ۸
 قنات دنکرم خار ا تی اطوو یلیع سل[ وضقد گه ناب ایخطسو رددعب و دربکیمهزیاجو دصق رب لورتیک ارهرابک ۴ , دیامنیم تفای رد ملیق رد تک رش داهتشیب کی رزاجعاو رس یورب دنکیمتمحازم دیلوت روشی هات ناشنابلزا شب نانیمطا ياه تاظجلنبرتینارعیرو ,ینح هک ناپماپتشیکب یار .درنا ق+ ودرک یمراچدشقشم انآ و هجاوم دیاب رب ار و |یاهنادمچ هجوم

 بر هنارعاش ص . هتورسیب , هناگچب « مهم... دسریمووخ قثع#

 دبملیف كي:ربماتپس ۲۸ هبنشجنب
 (یوروش ) راتوا هومب
 («هلبا»میلیف هراب روهماک. 9

 یک ناب ایروبیک ایمان لاتح نکن ورا
 ۱۳ سا ۳۳

 هسن ا رف لوصحم«یدن ز"كي»هرد ناک رام نایتسی رک و یدلا ولالن وتن
 »سس

 لبف لاسود یکیاتو گنج یاهلاسردیو - دن روآیم رطاخب تمحز

 یلومرفزایکب درک ربیقت یاهزادن ]ات یوروش ردیرثهیاهیمم طخ هک
 ملیف امرثآ |صوصخب روب سو ریامنیسنان او رک راک نب رت یشی صرف و نر
 نل رب طوقسو ( :دینکن هابتشا کس ابار هملک نیا ) کحضم
 منا دب د

 وازاار

 نامادب تسدمسه یلروئایچ یاقآ , هدش مامنیئیلاتسا هرود هک الاح

 داقتناردنوحیسا رجن مناخ .تساهدز «یوروش یامنیسنیوت نیماضم»
 یطرد هدنراکنو يدن رذکیم اهكل كل هکیتتوچ ملیف زاروخ هاداتسا
 رد هک یتالوحت هرابرد یمالکدنچ یراویولراک لاوبتف تاشرازک
 هداهن هصرمباپ نآرد هک ییونبتکمو هدمآ دوجوب روشک نيایامنیس
 روشکن يا ریخ|یاهملیفزا یخرب رد هک دش هتفک هلمجنم .میدرک نایبتسا
 رد هکباهلاغ» و بدن رذگیم اهكلكل هکبتتوو . «نیمکی و لپج» نوچ

 هدیورگ حرط یرتقیمعو رتیدجوحلب قشعهللسم «منکیم یکدن ز نآ
 اما .تساهدشمقاو لوبقدروم یدرف ویناسناكرزب هلم كيناوب و

 زاکزا هک ار یراون هک دوش یتعدب دیابنهرربمان یاهملیفزا نیسحت
 دوخاب یقشع حرطودیکبو دی بم نوریبیوروش یزاسلبف یاههناخ
 الابیاهملیث ءدهاشمزاسپ ,سکعرب ؛مینک یفرعمشزرااب درادهاربه
 تساقشع «راتواهویی» یناتساو حرط نیرتمهم هکنآ زا رگیدزورما
 تواشتدروم یرنیقطنم وحنبارنآ و ميوشيمن روک دزباتشو بجمت راچد
 ..میهدیم را رقیرنه

 كي ردارمراتواهوبو یقشعنانساد هک میلک دیک اتدیاب تحارصب

 ورک هصالخ ناوتیم < لاذتب او هملک
 سن ربقشاع ؛بالقن زا لبقمای ارد ,یفا رشا رصق كي نابغاب رب

 هدنزوس وداح قشعنیا .دوشبم دنکیم یکدنزرصق نیمهرد هک ینابیز
 یاپلک هک دن ادیم و تساربخیبارجام زاسسن رب هک ارچ دسریمت یلاجب

 قشعنبارثا ردناوجتس| تفصداهرف كن اوجقشع هیدهشرصتغاب یابز

 رس اهن رداهندمهچن ]زا سس رپهک تسواكرمماگنهرد طقفو درینیم
 « دوشیم ربخا دوب مدرک هناخ ناجغاب

 , اهیژاپو تدبوروم هتک نی رتیک دقافو فیض ینادرک راک
 سددتسهیرف ات یاهمنامرفرب زیچرهزا شیب «یسوریاهملیق بلغالثم
 یزابارراتوا هوبب ینمی + كرسب ردام,زر هکیاهكیپ رثه یزاب ,صوصعب

 , ءدمآریذپان لمجت نم رظنبدنکیب
 .,ناتسجرک تلابارو هکملیف شزراابهنکن اهتاللامتحا 7
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 بس .تسن آ یرادریملیف بلاج ثكيسهدشهیهت ,سیلفت
 هو هب هجوتاب هنکن وز یکی رک .ملیف دوخزا رظنف رم



 یکاولسکج لوصحم هدكرگ مادهزا یاهحص

 گرا لر
 بهت (پوکس امتیس

 یا هلاسدنج و ءاجن تسا یا هل

 نیا «ردبد ناونمپ و دهدیم تاج

 لجخ و بوجحمدرمنیا قشعام

 نا رد يدوجوهک دیاپیب نا رد شد 1 هاخ

 ددوخیمرب كيژا رتنایاپ كم ناتساذ ۰ تسا محا دمو یدابز

 هوب نزودرمو ل

 دن !مدش هدادشرورپ ملیف رد یقیقدتفا رظ
 امت كل ی

 لدامت كب داجب اردنادرگ راک یداتسا زارظنقرص ,تیقفوم نی

 ان زحقبف دیاه هند قبقدطبلخت ,ناتسا

 ۲ نگه هک ]و ۷

 ۳ و «ناگشی رته بلاجیاپب زاب زا شان . دوشهابتشا م

 9 "یاهیزاب تنس نی رب رتپب زا یوریپ رد اردوخ شقن هک لواروتک ۲
 تسا

 یک ن امهروتک 7 نياهک تسا ینتفک «تدهزی دنکیم ءافیا نياز



 ۵ د  ونک /
۱ 

 ما ووخ و ش ین تان میم دات

 ی سو لاونن

 ی اد حیضوت هلاقم نامهرد -  میدب

 زلاوج زایکی

 مهم هژیاج ندوب رب قفوم اما رربت یاهرهب یروژ زئاوچ زا زیر

 ماستنابمرد هچ دوبیمیبط رایسب نیاودیدرک < یللملانیب نیدقتع
 رد ) < اههچ و یسورع» و < ک رک ماد و طقف لاویتن یاهملت
 ,اتسانود ار نیدقتنممامت قفاوم رظن هک دن ووب ( تاعالطا تعسق

 دن رک لج

 یاهلاسردهک درادماث سپ ویربج تحبدروم ملیف نادررک راک
 تسویروثک نآ رتناموک و ملبف تین هب وتفر يا سنت زاد 7 5 ۰ تفو ناتسلکن!هب كنجزالبت

 ودرواک لئان و تب اب و ات ور شناراکمهو نوسریرث نو

 تخاررپ یراکسبب هر

 تسالثأق ناوارفتیمهاروخ یرتهتایحزا هرودنیا یادباکد _

 ۱ شرورپ رد ۸
 یم رث یاهدوردزین و ردمهویرآ و ک یرلراک رد

 واتسرف دوخ تنچنام)

 تچتایدا روپشم یاهل ووت زا یکیزا < كرک ماد » ناتساد
 ,دشیابتفآ

 تیسانمنیمپب و دنادیمرت وم رایبروخ یاهدادعتس
 نا راکمه و ناو اتسابصت

 وناوجرهوشكيز| هکیامداون اخرد تاج مانبیناوج رتخد :
 . ووشیمهتف ریذپ یدنزرفب هدشل ریش اش

 تسارت ریب وازا لاستسی هک ینزاپ تو رت رطاخب اهنت رهوش

 نبا .تسوا ریتاتتجت ,هتشاو تشحووازا نضرداما هدرکعل 4
 هتخ ؛نالخلدپ ونشخ دوشیم مدادشیاش یحوم زانو: 9

 میم تسودزف هناویدارشن اوج رهوش :یریپ نیعرد اماتسا ریذپ ان لمعت و مح)
 درادزینیسنچتاساحا واهب تبنیتح و دد

 دوشیمنآ زن امكررم یقالخاتبلب اف مدعویحو

 هک نوع , دن ووج و اهن ]>ا دزاو نشعی ِ

 و یدتقالزا هک اناج_ دمنر مخات قشعد> یونارف لسلاد

 سویریح هکدایرد دناوتیم هدناوخ الاب روطس هملاط

 .تساهو رک باعتناروخ ملیقیارب +ییوخءهزوس

 تآزا یدب رابب یاهملیق هک بوخ یاههژوسزابس هج ,ام

 بوخهژوس كب نتشاد سکع رب عریجملف هناتخثوخ

 3 زا یل زر یرص لا و « تسایدم ف مار کهاخ كب,یرنه له تقف ومث
 درگ راک نی اراک مالک دنچاب هنوگچ هک ریدتمنم ۳ 3 ی

 لاوبسقرد هک «یناطیش مارتخ

 ینکاولکچرقسرو مدن راکت ,دشزلان كوزب هزیاج تفایردب لک ورب

 4 رماتبسیاپت»یاپسایف و یرا و یو راک لاوبتف ر دار «ءایسكنهر ملیف

 .مررک هدهاشم رپش یموبع یاهاتسررار

 یکص,:هتابیواسنأب رنه یاهشزرا هکنآنودب :اهملیفن
 طنز اهژورما یکاولکچیانیم هک دنهریمناشت و دنتسه

 س دوآورنا رق ناهجزاسلبن یاهرودکن ب رتهب فیدررد
 ۴۳۳ هحخحرر هبنب

۱ ۰ 

 «اهردب ه-ردم»و و



 1۳6 ۷ زانو
 (یترات) رگنیکب و

 مادهنا مزمب ار
 یلاهاو هدرک كرت فا رطاكلامم

 یابیوراو یتاطرب ریازجرسارس

 واهرهش یناربوو

 .دنتخ دن |سا رهوتشح وب اریب رغ

 نیل وایارب یئاشابت رثا نیا
 لامعازا « امنیسخی رات ردرات

 ,زگتیکب و هناتفصناوبج و هنایثحو

 خیرات راوخت وخیلاب ردنادزد

 درادیمرب
 بانحص و نرب و قرززا رب ملیف

 رثک |,تساهدنلک هربخو هوکشاب یاه

 دیدچ ةقيرطب اپورا رد اه هنحص

 روآ تذلیزیمآ كنرو اماریلکت

 قطانمزا .دش یر ادربسلیفرلاک ینکع
 ناثسلگنا و هنارف :ژورن یایز

 تساهدب درگ هدافتسا ملیف رد

 و میظعیتشک « نیاربءوالع

 دوشیم عطق ریشمشدب دش هی رض

 تانکر وب
 ودنفایمتسا هنسرک یاهک رک

 ناطلس؛نیانک روب ةلمحاب ملیف

 لحاوس : شنارابو زکنیکیو
 ددرگیم ژاغآ ناتسلکتا

 ایربترون حتفیارب اهنآ

 س
 زارپ هک یلادوک لحاد

 نودب نیانک روب و دنشک یمارناطاس

 هتشادناتسلگن | هکلم هب یراک هکتیا

 ددرگیمررب وانیدن اکسا هبدشاب

 یمناشناردمب لاستسیب ملیف

 ناطلس زونه نیانک روب - دهد

 هب رگیدراب دهاوخیموتسا زگنیکب و
 دنک هلمح ناتسلکت |

 ین وناق وع و رشهدن زرف سالک اد

 سیت رک هاگ ودرارد «زین و. تسوا

 رر هنارعتم یرادربلیف
 ۷( ک اجیه رب كي زوم و

 ۳ رارویرام ن

 ۱1 وب
 ۲ دن امر و زفاهو

 مادک ره

 كيرا .سیتد ینرت 1
 و

 , اناک ررم .یل نه ۵ ]

1 1 0« ۱۷ 1۳ 

 نت رد یمیالممج
  رومامبم - لاسرون +

 یک دوک مقومزا هک ناوج ء

 رس ؛ هدش ربسا اهگنیکب وتسدرد رااک نمتسیا

 الم شنا ۰
 درب رد یمی ام میس 0

 منش ی كابتن مو رمآرد كب
 ۳۵۳ ی هد

 زباا و
 ۱۳*لو و اوهوبآ شوخ هری زج

 سالگ ادیارب ؛هثبلا. سی را

 وتسا سانشان ودره نیانک روب و

 جات و تن هکدنناد یمن اپنآ
 یرب 1 ۶

 ]رسرد اثین ریات یایردرد تسا هلمحرد .دراد قلعت یوبناتسلگنا

 ط ۳ تسار ارق هک | ریل سیم یی ابن ز ار تشاهربزج مهر دسابلاتی نیانک روب و سالک اد , ناتلگناب
 ر جنب نسب یا هناقشاع یاه رارق هک اریل سی یئابیزكرتخد

 و ۳۵| نو فود ناتساد و دنباب ریم دنک جا ودزا ناطلس اب

 .لددچ فجد رم سو ,اتسدوب اناسور +

 الکاناپ كيرو نوسپمات سول راک روا
 ریبن رد دراودا . ددن ویپیمعوقوب خریرگیدزاسب یکی هدننک تحاراتو

 لب شقن رد « ملیف رکیزاب نیمشش
 راعا رظان هک دنمشن ادو فوسلیف

 روشیمرهاظ هدرپیورتساهن 7
 امورو هن افشاعیاههنحص

 - رایب رماپلپ لیمو رلدنچ نیب یوق
  لنوصتب و-هدش هیهت بادذج و هدن ریک

 -ملننایاب عازن و دروخودز سناکس
 ح ۱ ریظن یب الماکدوخعونرد

 تسراب نیمود زمایلب ورتسا

 هاب اریوف كيتامارد لركي هک

 رد وا كيتامارد لرنیل وا-هتف رک
 ژالبت ردوب مظافحیب ظحل > ملیف

 د طقن زءایلبو سیم ؛ملیف ودنی |

 درکیم انشلاکب زومیاهملیف
 ۲ ۱ ملیف دنارگ كب كيزوم

 یمشیوخ نیمزرس هب هیدف ناوئعب

 ناجیهرپ یاههنحصدعپ اجنی زا .دن

 وانبدن اکسا نیب یئای ردیق اهگنجدهدیم

 نيب نیشتآ قشع كي ,ناتسلگتاو
 نتخانشتبقاعو ؛یل سیم و سیت رک
 زاو سیت رک یلصاتیصخش و تیوه

 سالک اد نتف رنیب

 ودره نیانکروب و سالک اد
 یمحریب و یلدکنس و تو اقش تن ودخ

 نیرشپب هب اردوخ یاهرتکا راک

 رظن و هتخاسمجمهدرب یور یزرط

 سیت رک .دن زا یمبلج روخب ارهدننیب

 دوشب هچن زا رتهب یلیخیل سیمو

 افیا | رثیوخ یاهشقن « درک روصت
 دن |اهدرک

 و نادرگ راک رشیالف دراچیر

 لوصحمنیا هدنلک هپهث رلسربیرج

 . دنتسه نشک ادورب سالک اد رک



 یو مو وج مچ هججج
 ۱ 3 سو

 2 : هتشگر ریلن رف زا(اق ۳
۳ 
 ی روح هجمح روم 2 و ح هج مح صحجح

 7۳ تشک شن ز رام ب دننک نیوضت هلبق یاروش رد زورنآهدیسریناموتازهیمتسپ ۳ ِح ایاوه ...ووب یبظزادبهس تغاس نم ماوتقا ةبه هک مدنبهب لاتد یجاح دشرا دنزرن انآدیب ]دم هک مزوب اه رکف نیا میتفر هاگدورف هب یلیلو اقا رچهنکیندرد هک یرس را ۳ 9 دنا اه مود زا هدوببخ 2 یادی امپم و ی ابقتسایا ابق هتفهم رخالاب را رمناپزولب 0 رواما اذگن یقابورخرا کی رمآ رادن اب مهنآ رهن هب ۳ ؟رمنابزولج ای زثار واهاتخ دوووز!شیپ یلهظحلاتو ...دندوب اد «هزرامو «راکیتارنب ۳ یشیدنا تدلصم من زب اراهف رحنیا یفالک ةبامرسدرمهک اف 7 یاس لاکی یمآ اههدنونش, روب هدرک تداع 1 رک سرت متساوخ راب ره اما ,.دهاوخ یمن ۱ و کیرعآ رد دموفاار طحم ییقت ۳ رو طتن رخ تامولعمو تامالط)اکی رما یم وکتنفآ دوبدنمآ 1 دوب هتناوت اق آدمحم زونهوورو هر تاعالطا همهتیا زح و ووتسا كي یلفءر دامن 9 ۳ + مجاربنیک : ووخآ مدرک رگش.. جفرابنآناخ و یه ي> ۰۰۰ دوانگ و دوم 0 ۳ ادجاق آ ی دیحم ِ ۳ تیصعش لوا هباپ سیل رهبن رکپروهچدور نم 0 * هرایط اپ یلپ سو رضا ۰ تکرح برم آ ما يايگنب تسورخ 9 3 رخ ٌفط همات اچنی|هک اق [دمحم هک مدیسربت 1 9۱ هست هد رد اونا هک دو دم دست دهاوخنف نیر ردسدنهم و . فرب هک یزور
 متساک رد :زونه تفگ .دننکوک .. یتالتف هب یرت مزیه هچ نووج هات بود الصا هکنوا- روامش هبیناج نمضنيا رد زازآ ار نتیل غارس در ید یاهو مراق تا ار 9۱۰. 6۳و بردنوت ۳ «...افا (ندی رب ینعی تا) نباش ورویمات مو ..۰ .نون رتفآ . .دیحم ندیدمشچ لوازا ینالف الصا 0 فردین مد رگتیم < نو( تاک ولهءرآ- دوگ > تفک دسوپب اروا هکنآ یی و هگیمتواسحیور زا طقفوراپنیا جد نوب ز هک اقآآ دمحم و:دندرک اجت وا یررکیم دیسز شزپام هب اف ادب : دم هنزیم فرح یقطنمو تسرد یاس بش هاک دورف لر و و شلد رو دنف دوب رود وا  هتشاذگنا رترونوا مه میظملادباخ 9 هدشاکیرمآ رهچونهزا... یررکیم هچاکیرمآ زا هام تشههک شرسپ ندیدزا اقآ زا هک ء رس نیا لمیم مزاصع و دوب سورعهزا < اقآ -حم بوخومتفگ جمچمت _یتدب رو رد یخ و و زاذس و مدرک هاگن واهب تزيحابنم كرزب فیک و داشک راولغ و خرس زا هک افآدمحم ۰۰ هربخهچ " اجت وا "0 0 خار 7 - ( :هدشن لاستسا اههنیک نیارنح) نها رپ ببار ایا سم نیرفام هنودب ات هتقرن کی رم هک ینالفد را هرادا رد اه

 7 لزوم اد»نا
 هدش «یومزوب» زودهیدب د ارام

 مونا رد ۰ تست دنا یور

 7 ۱ ۳ منآرد یتعم هتفر تابلاع مظیسوپووتسا كيرو اق]دنحم ینف . یلیلردامورهاوخزایهاگ نم :تف رگ از سلطم لایت ومهدمب..(صوبب توت جو لیصحت یارب تیربدمو شیارآ و كرب ءدکشناد ای هنزیم و تامر یاهبابرازایکی . رو مناخ یلیل ندناوخسروژا هک فرح ین وب زهچاب جت والا - هک ورک ه والعمهدمب ( نی ربش و رب ینعی) رسپ و:هکدمآمرابتیاکح میا نمو مدیدیم نآرد ار تعلصم لیالد ۱ من اوت ی وب ها )سم نم 6۲۱۰ اخورق . , هد بم ون !صتیپ .تبعه عالیات "ار شمالک اق]دمحم . دشیمكي دز
 جی تفل و  ,طیارشلاعمآجدهتجمارووخ ارهاظ و متک ینامداش زاربا یراوربیلیف :ف رک یمیزبخاهنآ را

 زر 2 لح+ هبیتفو , تفابرجبتمو لات . ,مجنکنووخ تسوپ رم یلاعشوخ زا یلیل .,نتمالس..نتسهبوخ -
 دادلیکو) . ریولوكیهب لسعم نآ یلاها تشک رب دوخ ایبنآهب ادخ شی هام جنب راهچ هنکیممومت ورشیارآ هدکشناد,راد
 .منک موسودشرارتو مدرک عوجر ردهچدنییاتدنواد شدومع رینمهب " ردامهب مهنمو دومرف تیانعیربپ . ویدوتسا هی یلف ریدم هسر
 .بشرد ( فرش یاعدا ینعی وس ) ..درمونززا مدرم مات ؛ درادتنچ كيربتار یناچدلوت یلبل رهاوخو . + رگید نم < هبراد ربملیف 0
 داد نم تاقالمکدوب م ربوین و  نآردامدندش یشاحوارینم یاپود .یناج ار ناشرسپ مسا رخآ متفگ  اکیرهاردهن هخآ:منفک ین ۳
 ظناحادغوازانم...رک مدنبهو . هتشابنزتیمج ورج بن دهتجم  یتقو مهنم , دنووب هتشاذک ههکشنادهک |مایندیاجچیهرد هک
 : وایادص متسبیم ارودیتفو مدرک ۰ دوبناوجهک دراو هزات دهتچم بوب . یناجخاو موعع» لفظ نآمسامدیع نشاب هدرک سیسات مهیسانش بارف
 ۱عمهژاب» تفکیم هک مدینسر .هبنج, هک تسا یبیدب عقوم نیارد هک ی ملا سعرثک ادح دناهتشاذگ  یفهدکشن ادهگیدشیار] ول کا#
 تک وفیار تافالمب) ایی دنچزاسیو هتفرگ دوشب تیخوخبش نیا مياشژاربا هاو متین. .یکادعزل مناغ لوخب هب ر < تسل
 رد نمو.. نک ( شومآرف . زاریهاگ درک قطن هب عوزش هفرس " نیاب هلک كيو منکتولتس هک وب. هبیهام,رثشجنب هک مدرک کف مدرخ
 هشیه یاراروا تاقالم «هدنارنسلوقتهزا یتامزو لوقم .مسا امقاو یئاجو .هکاهفرح اجتآ 7 كيرو و تلرد
 او ترک لا مدرم لب درک حرطارلوصامععاوق تن, مدوزقت < ۰۰.۰ هیت .ووروآ هروکب دم و دن
 : ۶ در و لضف رابظا دوخ نازران كچوک مس هک متفگ زورکب نا زا هلو دیس

 .- نا زایت ملک مهمدرم هک تس)یپیدب تایم عرق ر !دیمرد ض

 هب وراهنز دندیهفین ارارفقطن . رودامتتعتفه هک 9
 امهک یرارقزا دنتفگ هدرکیو ردام شاسی اکویغ ریو

 شیپ زا یراکچیهترسب نیامیلیب یم رو دون سس

 یاجب دناوخن یباتسسورو هویت



 ۳" ( رشاب ار «نادنخهوب> ۳۰ ونو هو جم 1 نشه شبط» زاس+ سرو ی
 ۳ مال ودن ان رف ۱
1 

 / هرهآ رد مو تچ و و 1 گرا ۳ ۱ ۱ :زز# هبهت ساعالو ۱,
 9۸۶ را. یقل و رثمیوب دوتسا ز رم و 1 ۳1 / ۱

4 ۱ 
1 

 , ناب اب ۱
 ۱ هب ۱

 ۱ ۱ عام( هلب رپ و بیل 1
 الا رواج

/ ۱ 
 ۲ یک هه ره یورصقر 9 ۱ رز یمهاج هعتبازالیف با ۱

1 

 را ٍ مرمت هدا ۳ ود هدز 4 ۱ اه رئاود «دزا ۱ ۳

 اب کل ۲ رلاشدنچ
 ۱ , هقتبزا یکی دخ وب وز لابقتسا

 یر زومیاپهایلهدومزا راکوهدبز , هقوشعمتفه تش وا

 بت نادرک راک اب ارناب رچوا .ت عیدب و دیدج یاپملیف هبهتهار دوخ
 زامو دام نایمرد «دنل وریور» تسا هتخاسرااوه ار زاگن زوم

 یناسه هشبپ رذه سست اههتفهزاسب 6 تنسجا را زهو وایدمب ملیف ود

 هزدب رک رب ارشب وخ هاو دو تب رلطم [«ناولمكن و رتخدود »و

 رررریلاه لبلب لو اب نیج |ریگ هژوس هک دندوب یلاکب زومیاه

 راکب زوسیاب ب دب ان یا ادج هراتس نارا ِ مبلاج و
 نسخ لریئالا تسناوت هد یا
 یاب 4« ین هش ره یو رسف رز مایف ۰ ۰ نو

 نازوس ۰ لارپمدآ رصخد رثک آ راک |رتانبس تا رف؛یلک نیجتک رشا
 یدنچ نیج دروآ تسدبار «تیمسا نوب شا اوت نوسب رنک 5+

 لالخا ورتم یوبدوتسا اب هکتسا راثآ نیرتمهمزایکبناونب زورما -هیهئزا نتدنچمان میها وخب رک ا
 ریاسردو هدرگ ادیب دن ایمهباسحب اشیس لاکبزوم یاپهملبف بفورعمو كررب ناکد

 )0 اچ گ )۹ ِ) ِ   ْفتْْ

 ۴ یناج ۰۱ ۲دد

 زا يکي نس یورار «:امهالن واچ
 جنب دروآ یودورپ یاههناخاشامت

 راکساو زرسحار دراچیر .دمب لاس

 حواب یودورب رد | ر آ نینشرماه

 - دندیئاسر تیفورعمو ترهش

 رمای زد رفطسو: ۱۹ ۵ ۵ لاسردسیپ نیا
 یلرشو یرکم نودروک تک رشابو
 وزرجار.دمآ رد ملیف تروصب رنوج

 یارجااب نارودنیمهرد نیتشرماه
 ,نمو ناطلس كيسالك یاههمانشپ ان
 مارآ سونابقا بولجو .كلفوخرچ
 ۱٩۵۲ رد .دندیسر ترهشیاهتنپ

۳۰ 



 ول ول ینش هشرع یور سفر

 یمناغ:تفشرخ .هدن رب ,ایول هلام



 کر یر #
 ۲ ۰-۳ آ

 یوروش یاسر اکهاس نیربلاع
" 



 و
 و

 ۱۹ ۵ ۸ ناکل اوس ی ارط لک ام
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 امیست

 راکسا هزیاج هکنیا ووجو اب

 یارستسا یتأشت و شاداب هل زتمب
 رنهقلتحم یفشخس رد هک ی نأاسک

 ناثتاردوخ هقالخ تردقیزاس ملیق

 ویتسزا هک یرامشی للع دنهدیم
 لباقریغ دن ورکیم یشات رثب فمض
 تك رحت کد سریم رظنب باتتج)
 تراجت و لوب ,اهیدنب تسو,تاساسحا
 راکساهزیاج هدن رب هک اریئارآ
 رارق ریتاتتحت دنبانم باکتاار
 ات

 دحرر هن زبمم هت ووون نآ ریظن

 دن رادهقالعامتیس رتپب ادجهک یتاک

 تواضف هجیتت زا هتیمهاحب رصهدن راکت
 اتیسیاهرتهومولع یمداک آ هنایلاس
 یدابز هدع ریظن و ماهدوب یضا رات

 هتالهامتیس رتپب ادج هک یتناک زا
 ءاگ رههک مامدیسر هحبتت نیاب دت راد
 یمداک نیا ءارآیروآ میج دتم
 ه یمداک ۲ءاضعا تواضقدب ای ریشت
 نیا ناکدت رو دوچوپ یلصا فده

 . دشدهاوخ رتكیزت «نیاچ
 یداهنشی نمهل اقمنی|نابایرد

 مهاوخ دنم نبا نداد رییفت یارب
 : داد

 متسیس ساسا اب تتلاضم
 تسایتحب زاغآ مزلتسم یمدا

 ارت آ تق رجنم هک یلوصا و ینالوط

 » منی یمندوخ رج
 اب و راث ناب اه اجنبا رو 7

 ه؟د رک مهاوخ هراشا یتادنمرته
 دن |ءروب راکساه زی اج تفاب رد دیدن اک
 قلعت ابن آب هزیاج قحانب یلو
 . تسا هتفرگن

 ملیق نی رتهب> هزیاجزا ادتبا

 .درک مهاوخ عورش «لاس
 ییظع راتآ ۱۹ع۸لاح رد
 «نویلانکی> و «كرزب مهود

 دندوبیءزباج نیا تفابرد دیدن

 < یرادرب دوخ ابیناوتیئ» یلو
 »دود ارتآ

 هک یاکتالبازاک> ۱٩ ۴۳ ده
 د یرازاپ و .دننک

 وهم و

 1 ( رسپ) درهیگ د : ملقب

 هاششا

 < دغب ایمروادصب اهکن زهک یارب و

 < مینکیع تمدخه هچن ۲ یارب ۶
 *«یروک مادام ,« یرتب یدک >
 دیس رببت «نیارنابهکن»

 < هنادنمتفا رش تقفاوم ۷
 راظتا > و دروآ تسدب راکسا
 ریخاملیف . دنامیلاخ تسد < كار زب
 هب كيسالک رثاكب همجرت زا یاهنوست
 دووبامتیس یعقاو مویدم

 رد یئاعی رما كي »

 شو رق رب و حرقم,یکن ر لیق < سی راب
 ؛ پاتفآ رد یناکمرب لاکبزوم
 زا لبقمیمصت , سوه مانب یعاومارت
 ژیندهب لاسو دشهداد حیجرت رحس
 «نیمز یور شیامن نیرتک رزب و
 اب همارآدرمو تسد زا ار هزیاج
 دوب ر«زورمن یارجامو

 هزیاج یرک كمولشت ۷
 یاربار<لاس نادرگ راک نی رتپب >

 + حل تفیقح »و دوخ كبم یدک
 اهدبدن اک ریاعهکیلاح ر ودر و تسدب
 هلرتید مایلیو : زا دندوب ترابع

 < الوز لیما یگدنز > یارب
 یا رب نیلکت | رق یتدیس .(نمباختت ا)

 كرزب راثآ زایکب) «بوخنیمز»
 یاربا واکال یروکب رک. ( موسههد
 یارب نمل ومایلیو و «هنحصبرد»
 «دب ایم دوجوب یاهراتسد

 لاسناد رک راک نیرنهب هزیاج
 < هتف رداب رب وین ادرگ راک یارب ۱۳۰۹

 رد تقرت قلم كنیقف ووتکی و هب
 هنحص رثک |هک دنتسن ادیم. همه هکیلاح
 هدوملن ین ادرک راک یوارملیف نیایاه

 مایلپ و هب تسبابیم هزیاجنیا .تسا
 «كيت رت و تاعافت راو یارب رلباو

 .دریگ قلعت (دریین زک رهننع)
 «اکتالب ازاک و ین ادرک راک یا رب

 بک ارراکساهزیاج زیترک لکیام
 ینادرگ راک ب واراک شزراابآ .درک
 (نوارپ ی رالک) «یرتبیدنکد
 >(فنبک یرنه) «تودان ربزاوآ وایو

 تف رک هزیاجم هت ادنتفا رشتقفاومو

 چیه نودب ءزیاج نیا هکبلاح رد
 «نیل دیویووهب تسیابیم یموکدفک
 جروج اب < كر زب راظتنا و یارب

 < فعاشم یکدنز > یارب رک ویک
 تقفا ومو مدهاشماب | ریخ|. و ریگ قلعت

 زا وام نیمود یارب < هنادنمتفارش
 مدرک جعت امقاو اهسن اکسزا یخرب
 و تاساسحا دقاف و حوریب یلکب
 یکشهتللا . دندوب همزال تاناجیع

 یلبغ ماکنه نآ زا «نازاک »تست
 یکبرضاح لاحرد وتسا هتفرشی
 ام ناتادرک راک نیرت هتجرب زا

 .تسا

 تراوتسا ٌرمیج ۱۹6 ۰ لاسرد
 ناتساد »رد دوخستامروق رب یارب

 روتک | نی رتهب >هزیاج < ابقل دالیف
 هکیماکنهای۲ .دروآ تسدبارعناس
 دن دوب ترابع اهادیدناک ریاس مينادیم

 روت اتکید» رد نیلپاج زلراچ ۰ زا
 یاههشوخورد ادن افیرته ««كرزب
 تاعافت را وردرب وبلاسن رال ,«متخ
 ۱( دریمیمن زک رهقدع ) «كين رنو
 :درین رظنپ هرخسمنوف باغتت |
 تحضم یلیخ الما نيا زا هتشذک
 زک رهنیلپاچ زل راچ هک دس ریم رظنب
 ۱ ؛ دین یاهزیاج

 تاساسحاكي رحت ۱۹:۱ لاس
 یارب رپ وک یراک «ب ارم زب اچ هک دشتعاب
 دنهدپ «كروب نابهورکو ردشی زاب
 دنتشا :یرتشی تقایل اهدی دنا ریاسو
 < نیک یرهشء» >یارب زل ونوسرا
 هچنآ مات » یارب نتسوه رشلاو
 یراک < دبرخ ناوتبم لوپابهک
 .< ینپكي دان رس ظ یارب تنارک

 تاءاصاهی رس رگید رابکی
 تسدسب ارهزیاج ۱۹۵ ؛لاس رد
 (موریم دوخ هارب) یبزارک كن
 نودبیکمه اهدیدنکر یاس دناسر
 ردن اسکلا دنتشاوحیچ رت وا رب ءانشتسا
 هیاوب لراش؛ «نوسلب و» رد سکان
 رودلا رج زتیف یراب؛«زاک غا رچدرد

  أ ویویدیلآ_زملیفهلجم زاهمجرت 1

 ]تصا هفرگ یاعتاپ هد وپب«راکسا»هک یناگشر رنه و نانادرگ راک, ابملف

 رپ ووول | ریس ردد وخ ی رت ت

 ۳ .يونبلج وای ۰ رگ ۱۳۱ رب نافمیرم

 ناب هک یئاهدیدن اکن ایم زا
 نیاوه مایلب و,دنتءاد یرنشیب

 وا ا5 یئول و «ءرانس كيبو ر»
 ارتیمار هوکشاب یناکب 0

 رو تراک وب یرله ۰
 رزوآتسدب یا«زیاج «اقی رف آ هکلم>
 زا درب ترا اه دیدناک ریاس
 یئاومارت رد ودنارب نولرام
 روتفیلکیرمکتن وم, «سوه مانب
 رد یدنک روت رآ «باتف [ ردیناکمو
 جرامكی رورف و «ناثخردیزو ی»
 نیارو اعقاو, «شو رفتسدك رو رد
 .ملیفرگید هی رثههس هکماکنهلاس
 دن رک هزیاج«سوهمانب ی اوما رتچ
 . نآرو. دش هفاضایشک قحرب_ریقحت
 درتمكی هک ودنارب نولرام نامز
 د9وزوم دم بوصم یفای و
 اهتن هک كیایو دوب دوویلاه

 باشم هفاطا رب رب هدار هشیکش ور
 . ینامروفرپ یارب قباس نیفلاخم
 هک «زادنارابرد» ردوا
 .تسا رتىک یلبق زا بئارمپ
 . دنهدپم



 وا را را زس ۱٩۵ ۰ لاسرو یهبلاه
 تساهروب

 را موجود اب ۲۱

 هکد نووب هجوتم هشبه نایچاش#*

 تسا یزاب نوفشم < یلب»
 هکیلاحردتا رک قلمت راب هر

 ,ماک آ راک ناتسادورد رک اروم

 نروبپیهنب رتاک و ( ۷ با
 ردیلکب اردوخ «اتیرفا کلم »

1 

 ۱ رب رن ۲ ۱

 پ ۱ ۰

1 ۳ 

 , یارب د ۳ ۵

 د ٩ دوب رتپب راغتنا ۳

 ۳ قدء نونج ۲

 تچب یاهدب دز

 ا زا دئووب

 ج + «یرامنسیاپگیز

 , نور را و« قشع یاههب

 هب ژاب یا رب ك لو هو و
 تفرک و اکسا زم هناقهو مع

 نوسج یزاب زا بتارعب هک ی لاخرر
 قشع نونج» رد درونارک |

 داد رارق رد ریاوک كمیئورور را ر۶ رد 1
 ر دنیلازور <_هناهنشارث#

 و هجزرپ ع 0 ۲

 (تساارتکلا هتسباش یراوک وس)رر

 نازوسو(تسامان ارتکلا ز

 و وب رت فیمض# ن زکی ناتساد > رد

 یدوج » يزاب هک یماعم
 انعمزوربو هچب ورو ار + یپلاف

 "رو هبه رو سب وب د ثب یزا

 رد رک راپ روئپلا , وبا سرصح

 نومناوس ابرولک و + سوجم ز

 م هساقم هراس كي پر رف
 ک

 مئا مرباج + می رب یم ی

 دن وب مورکشومآ دادم
 دنل راک یروج دنچره ۶

 <«, دیآ یمدوجوب ک ۳ لر * ۱ هراس, ۶
 اب « شیوق بئارسب ب۰

۲ ۱۰۰۵ : 

 وب رتهب ( ینالوا ۰

 ه +م ۲ ۶

 / ه زب اج واز

 هیچ ۹ ۳

 ب ۹ 7

 ۲ ۲ مافی 1

 یاه یشک قح مه ی ردق

 یصاعشا واپملی" یم مزاس
 ناکمانهگ و وب راوازس القا

7 ۳7 

 "ریال مبال
 : ۱ ( هالتسا

 یفادر یارب ن ۱

 رارن> و ژواب م یاپمل 1 ک ۱ ۰

 رب وس +موبد ینونم ت فل 7 2

 خجرسناشن»یارب نتسوهناج

 یا رب رث ا و ترب ودیا هناکبب

 جنب ۶ یازب نوسبم زمبج؛ «نرت

 «سی رتکا > رد زن ومیسنیج

 لأس یتیرتکا نب رتهب هزیاجیارب
 «دن وادخ و نیا همهز ردسب وب تب

 < جیب رامناکلب رو ربا روت كم یت ورود

 < كی رت و تاعافت راو رونو رب وآ لر»

 هتوب یلرشو ( دربسیمن زک ره قدع)
 < يلسل س مورد

 ۳۱۷ هحفصر ر هوفب



2 
 

 ِ_ -_ت

 دعا تب

 ءاه ( مروفین وی)یوریاه رادم زا كيوزن هنحس ۱۸۹-۹
 واهسابل هقی , اهسقا

 راروه :ناونع ۰
 رصیق زا همسجم كي هیاب ۷

 !اروه:ناوثع ۲۰۲

 رگیدهب وازژا ۲۰۱ هحص لبع ۳
 :اروه:ناونع ۲۰ 4

 راوس؛نوییالقنا دضربهر ۰ (فولیت روک ) لارتژ ۲۰۰-۹
 .....دنکیم ندب ودوخنوشق زا صسآ رب

 دهدیمیو رشیبپ روتسد بسا ریواوص « (فولین روک ) ۰
 .دوشيمیلادوک لغاد .دوریم ولجب هبارا كب ۰۱
 اردوخیدیم)اناب , رصیق پاوخ ناطا روآ.(یکسن رک ) ۲

 ,دزادنایم باوغتخت یورب
 . نآ یالاب زا ول نیئابزا «دومنیرادربملیقلحم ودزا ار هنحص نیتشن زیا ۰ (ربتک ا) ملیق رد لپندشدنلب فورمم ستاکس رد
 .در وآ تسدب یفیقح یا هنحص و دومن هوافتسا ملیفراون ودرهزا ژاتن ومماکنهسیس

 ۱: ۱ ۱۰۸ هنحض زا ( تاک) .دیهاب ,هدش. هجوتم را
 .تسا. نامز ردیورشیپ

 , . دشموارناشت ياهدیدتسپ زرطب اسیلک و یسیع ترضح ,هذم زا یتامالعهلیسوب هک دوپ رم و ادخ مانب دراعمش تعت دارک ورتیرد (فرلیت روک )یو رشیپ بالقت |تردقزا تسا یناشن -هناخراک ثوسزایریوصت و( -۱ 9 ۳)(یکسن رک )یهاوخروخ زا تساین اشن - جات زا یریوصت
 دنچ ندرک هقاضا اب ,یرتاداجبا ,هک دراد هدیقع((نیتشت زیا ) ی

 .تسا ملیفژاتت ومهمدتم, رکیدکیب هلحص
 < تسایرگید (هنحص)رنا قلخروصتم هکلب ,تسین رگیدکیی ود نآ ندرک هفاضا هداس لبع ماجنا روظنم , هنحمود لاستا رد > -
  ۰( نیتشن یا )

۰ 

 ی .مرفملیف ) باتک رد :هراب نیا رو (نیتشن زیا ) 0

1   

 ۲: رگ زلف می تک زا یسکعوبآ زا تسا

 ازم توس جا ها اه نت 23

 باع) .دناوتم توافتمهنحبمودلاصت| هلیسوب زاسملیف هنوگه

 ۱ , دیورک امنیس رنهورآ و زین ادص هکد وب ۱٩۲۷ لاس
 ار ( برگتنوفونارک ) ۱۸۹۸ لاس رد نوداب

 ۱ و هدومن طعبض رکیدکیاب ار ادص وریوصت تناوتیم هک, تخاس
 ۱ دهد شیامت

 ۳۳ نا هیمز دد ,یناسلاطما .نوسیوا
 1 .وومن (پوکستینک)

 ور ریواصن نورکتس هاکتسد یلوژ یرناه ۱۹۰ ۰ لاسرد

 ۱ شرسپ|ررادادص ریوصت ککینومو ۱۹۰ ۲لاسروو تخاسارتاوص)
 42 تشاذ۲ شیامن

 اب یرگید هاگتسو یلوژیرناه اددجم ۱٩۰ ه لاسرد

 تخاسار( هدننک ناسون یاه هنیئآ) یروت کتخارک و توف
 وتنلسلولسهلیس وب یهاکتسد وکیفین االاکین ۱۹۰۸لاس

 99 تخاس (دشنآ نیشناجکی رتکل|وتوف لولس
 ۳ .مزاجهدنن اوخومانب قطان ملیفنیلوا۱۹۲۷ لاسو ۰... ,

 : یامتیم بیترتلیدب و دمآ هدرپیورب (رت را ونآ دا رب)هناخراک  تماص
 .دومن راذگ او قطان یامنیسهب اردوخیاج

 ۳ ۱ ی مپ:

 فن ککب الومعمروثی دا و نادرک راک تماص یامنیس نارودزد
 یم هدهاشم هچنانچیلو, تخاراهراک ردیرتشی یداذآ هدوب
 : . تفاپ ربیفت یلکب مضونیا قطان نارود

 وشیمهچوتم دیدج ملیف تکی هتشون زایلاثمرک ذاپ لاح
 .میسفت روتیدا و نادرک راک هدنسیون هیبملیف ژاتنوم تیلوئسم
 .دومن |دیپ ین |رییفت زین شراکن کیس



 رگنیله كدام نآ هدننک

 5 ازراک ,هتف رک ار ازراک
 .دنکتمالا

 شیب یا ه داح (دادیمش و ۰

 یلاهریا رب القت ماگنهارشتسار

 * درادهماو| ثب
 ببیند

 . دنیشنیم شلیب وموتا لغاد (نودلوم ناورس) . 11 هرم ش لخاد (نودل

 دا یار
 الا ورس ۱

 (نودلوم) ناورس ح
 ۰ ناکیامه ع

 دنشابیمو|ءارمهزین نا رگیدو هاگ آ راک «تسا روزا
 دهدیم (نا روا اه) هب یربت تفه (نودلوم)

 هتجا رو.
 زا يكي و ( نارولاه ) .دننکیم هاگن هنحص تپجهب

 ندید یارب شارابتر نیشام برد . دن ودیم دتفایم قافتا هجنآ ندب 9-2

 ۰ دوشیم هتسب ادیار

 - ینکیم راکچ ميلیب الاح

 . دسریمشوکب دنلب یادص اب یروتسر

 هار هاگتسیا تساینهب نابایخ ,نیئاپ فرطب یرادربلین ٍ

 ءدشرواکلخاد ودب شرابتسدو (نارولاه) ۰ دراد رارقهنیمز رد نهآ

 .تساابن  لابندب زین نیشام ,دنرذگیم نیبرود لب اقمزا

 دراد همادا كيزوم

 ۲ ۰ سیلپ توس
 ٌةچب ۰ دی ایمنییرودفرطب هدیودلپ دادتمارد (ازراک) ء

 هاررس زا ار شک دوک هکنیایا رب هچب ردام ۰ تساوا ءاررس یکچوک
 (ازراک) ۰ درادیمرب ارهچب مقومرس ,دودیمشق رطب درادرب (ازراک)
 « دودیمنیب رود تسار فرطب

 + سیلپ نیشام ریژآ یادم

 . دراد همارا كيزوم

 روک درم .تساورتم یاههاپ یالاب فرطب یرادرپملیف ۲
 شرابتسو و ( نارولاه ) .هداتسیا اه هلپ یالاب رد كمک نواب
 . دن ودیموا فرطب

 ,دراد همارا كيزوم

 کسدسج .دنکیمكمک اروا هچب رس, كي « روک درم .]ر,8 ۲

 نیئاپ زا هاک آ راک ود .تسا هلیمز رد لب ۰ درادرا رق تسار ۳
 .دنحم را هک ب یراتیا یاورلامز تری

 وراد همادا كیزو*

 ردیعس ) دنکیم هاکن لپ تهجب. (نارولاه ) ۵ #
 ز( دیابت یمار ۵ ۳

 . دراد همادا كیذدک

 تسا(نارولاه)مشچ هّییرو زا و لیدادتما ردیدادرسم *

۰ # 

 و ی و و و

 تواضت رد

 رییغت یارب نمداهنشی كنیاو
 یروآ ممجو ادیدن اکب اضتت ادنمن

 وضع ۱+..هکنآ یاجب ۶

 درومرداهملیف یار

 ناتادر

 رب مهان هعهیمداک

 رزئاوج هیلک

 درک راک نی رتهبیآ زب ناکدنسیوت+

 هتف رگ یار...ووبر

 ضوصخمهرامشرو هلاقم نيا)
 نیازملبف هلجم

 مزال اجنیارداذلو هدشحرد ویویر 6

 ۱۹۵ لاحرد ( هجرت نودب | هقفد

 ام نی وذلک ورته یویروتسا رد

 تسا هدش هی

 ۱۹۵۵ لاسهعمام

 هتخذگل اسهک وشهداد حیضوت تسا

 زایکی هک هلاقمنی|هدنسیون داهنشی یتشک هشرع یورصقر»
 هردسم امنیس هیحاتتفا همانرب

 امثیس یاهرتهو ۳
 هتشذگ لاسزا و دش بیوصتتس

 یمداک | ءاضعا

 (دهدیموحن نیدب ار زت وج یمداک آ

 روشیمر و دنیب رود زا (ز

 روادهمادا كيزوم
 ددرگیهرب شرابتسد قرطب( نارولاه ) , مهنحص دننام ۰

 (ازراگ) بیقعت رد .دن ودیم نیب رودیرلج زا ودننکیم تحص
 تسا(ازراک)(شرابتسد هب ) : ( نادولاخ )
 تسا ورتمیاه هلبیالاب زا یرادربلیف ۱
 لخارودب اه هلپ نیئاپرد شرابتسدود و (نودلام ) ناورس

 دن وشیم رداک

 دراد هماداكيزوم
 ردیرادربملیف هنحص .اههلبیالاب رد [ نارولاه ) رایتسد ۲

 + تسا اه هلب فصت و ودح

 دم زیت (نارولاه ) (دن زیم دابرف) : (نارولاه ) رابتسد
 دن ودیم( نیلک و رب) یاهتنا فرطب ,دشکیمدادوا زا

 دنوشیمحراخ نآ زارفنود لیوموتا ۰ ۰8 ٩
 تسا هوزتشحو (ازراک ) ۰

 وهتسشن ونازكي یورب ,دنا هدشحراخ نیشامزا هک ر فن وو ۳+

 :دننکیمیزادناریت (ازراک ) فرظب

 دن ودیمولج فر طب سیس

 یصخش .دنسیایم اتعند.دوریمنیئابیاهلبدنچ (اذراک ) ۲
 دب ایمو]فرطب امقتسم هکدنکبم .دهاشن او

 تسانها لیردادتما رد ,یرادربلیف ۳

 . دوشیمكيرزن (نارولاه)

 دو رب (اژراک ) فرطب وهدب رپ اهلب ریو رز ده| وخیم هکشب او رجسب

 رورمو رویع هدمآ هدربتسار هب پچفرطا ریسلامی رس نرت .كي

 5 دنکیم مطقار
 «مامتان »



 هلجمردار كردن اج دورواب طوب رم
 نیکع میدخ روجتع,میتک یک

 رد دعب هرامشکی ار كبیروکب رث ۰ ۱ 4
 مبنک پاچ « هتفهسکعو هحفص

 هک دبشاب هتشاد رظن رد ًانض

 هنشودیاهز ور هلجمطسو تاحقس

 هبضق هجوتم ابتح و دوشم پاچ
 دید

 نیرتلاج اما و - ۴

 هدنب۲ هرامش رد دیروب هتشوت اش

 وکتقک ...وراک زاغ| ؛نیلپ اجزل راچزآ
 یاهتبدمک رد هک روص رد دوشيم

 مان نیاب یاهشیب رنه تءاص یامتیس
 زونهشوختسو ًاباپ ( درادن دوجو
 رد نیلپاچ بانچ هک متناديناع
 ۲ رد وما ردیابملین تماسنامز

 رکن نی ااب و دومنیم یزاب و هیت
 دیدروآ نوری هاتشازاار ام

 كرد ناج یاقآر سه 4
 ریغرر ودر ادمأت :یزردن ۲الوسررا»
 او ناشی!یلصا مان افطل تروصتبا

 روطچهک دبتناب ردالاح دیناامرف رگ
 یلبثا رسا یتب حالطص اب تداربا دوشیم

 :تفرکآ
 راک زا هک مياهتشوآ اهراب لاح رهرد

 یقاون میناوتب امات دیئاس داقت ام

 !راههتشون و لاطمومق مار هلجم

 ناکدنناوخ «تاوخو قود قیاطم
 همراتم نارادنسور موص یرتدرد

 وا ٩ ۲۳

 تساهدش حوتفم هراب و

 یدابآ لیلیلع یاق یاوا
 و دراد تحصروب زمرخ »+

 اعالطا و سکتع
 واباهنآهد رد یت ام رد

 می دادیم 0 اش سرتسد رد روهنب ملیف

 ۶, اراک ابنیامنیس -

 یتیس ویدار یدمس

 و تیک رپ ینوتل رک -۳

 ین میهاوخ پاجأامتح هدنب "آرد

 "یودهم نیریشهزیشود
 (یررمرد منکمم جن 2۱

 " هکبتفوو ملبق شیاعت هزات
 عیتساهدشزاغ] يدننکبمزاورپ
 یاد سکع پاچ یاضاقتاش
 انرد ارغآ لوا ثیب ره« ف ولاتاب

 زاوکی هحفص نیارد تروصرهرد

 مدرن پاچاروا یاهسکعنی رخ[
 دنیافاشزاسپ زینام ناکدنناوخ
 هنافتساسکعنیازا دنناوتیمروب زم
 . دنیامت

 ار (اناپازدابمدن زوملیف -۲
 دنهدشب امن نا رهت رد تسنکمم

 س(ناوجیاهریش> ملیف -۳

 شات نارهت رد یسرافب هلب ودزا
 دشدها وخ هداد

 شخب ضیفیاقآ
 رود نونکات نیوناج -۱

 دخلوانززاو تساهدومن ح)ودزا
 تأپد یاقآ هک دراد دنزرف راپچ
 دوتمدوحم اهنآ و زج «نیو

 ماشین مه مدوخنب -۲
 عددزا اهراب اهرم ۳

 ۱ هثرک نالطاهراب اهن زودن |هدوش

 وش حالطماب زینیخرب نا
 نایساک وق نگ زا ویاقآ

 ی ۳ (ناهنصا
 1۳2 و

 نرو
 آ و دوب رت راوناردآ رب

 ۳# «فربتیهیردزب

 زیار





 ب

 2 تا
 ۲... ویا همايرپ

 صم مم

 ریه نرودلگ ور »ین یا لاکرژ وم را که یلاع

 9 نما ابلق 39 # ((

 ؟یر ءلد
 یر ملی

 داکسا هزیاج هدنرب ر رف هژزوخ دلا رتشاب

 ورتم ینایمکل واج رواف و رعماشیب رنه۱۲ و

 نهدرک تک رش ملیف نیا رو ار اختفا هک
 ار ب لا نیا امتحهک مینک یمهیص هالاکیز هم یایملف نادنمق الا ۰ ۰



 مان تساهدمآ هدرب یورب نارهت رد تك رامدب و اه زا
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 تاودامع مادی 97
 ریات ی ًس رک مر

 و

 ۳ ,ورک رابتخا توکسوداد ین کت ارش هک درک یمهدن زاد شی اههتشذگ و دژیمفرح بت رمابلآ
 نام یمالکن هآ اد او نا تفگ ودژ شاهناشب «یدب»

 ۲ دن درواش تسا رضاحنیشام-

 تفگ وداتقیت ها رب یلوداد ناکتا رشرس ال

 دیس رب, شددامزا ؟یدب» میدرکیمتبحص «<سیداب وین»هب تشگ زابزا هشیمهام -
 ایام بیصت یلوپ هرخالاب ؛ نامام كيدزت زا | رنامیمیدق داید و رهشو زاتساوخیم ناملد یلیخو
 38 میهدپ اهداکب یت روصو رس میناوت یم لوب نآانب هک . مینی هب

 ٩ میهدب یت روص و رسیراک هچب- ۰۰۰دیلایب ؛ تسا نتفد عقوع ...نامام -
 1 تفگ یگلصوحیب اب «یدب» تخادن | نیل ابر ش رس+ دن زب یف رح رگیدهکنیا نودب املآ

 جناب راهچ. مينکسمعو رشیلاخ هژاغمنآ زا توکس ردهداتفاهارب دوب هداتسا رظتنم هک ینیشامفرطب و
 ینساد.دوشیراج نادیوسب لیسنوچ لوب هک دشدهاوخ هلیسو لوموت)و دتسعن « دوب امرفمکح نیشام لخادرد هک یقلطم
 ارد یکجوک اج دیدوب قاتشم ردقج هک دبآیم ناتداب انشآ و دولآ رابغ ناب ایخدنچ ا هکنيا زاسپ و داتفا ها رب
 دیتشادیم رهشزا ادیلحمشتسداب ودز هدنناد هناشب ناهگ ان املآ؟دندرک روبع
 اهاوخ لمع هماج یدوزب امش یوزر هک میوگب دیاب : تفگ ودادناشن

 . دیشوپ .دی ورب فر طنآ را

 ۳ ۳ ثفگ ودرک یفاتوک هدنخ «یلیبوتقونیا رد ؟دیو رب دیها وخیماجک ؟تسیچ ناتذوصقمنامام-
 عرازهرددیاب نامامدعب هب نب زا هک ن بالثم ؛ اف رحهچ . منیب هب اراجن | رگیدرابکی مهاوخیم-
 ۳ 1 دنک یکدنز : تفگ هراب ودو درک یاهراشا هدنن | رب

 : تفگ وتفرمهرد«(یدب» هناق اجک میوگیم مدوخ . دیورپ فرطن آ زا ب هلب دن 5

 ۰ نکن تلاخد تالوقممرد !یدب- ۰ دینک فقوت
 ::تفگ ودیپسچ ادشرتگ وب سلب یوزابانلآ شتسدامل | «دیسررظن دروم هطقن هبنیشام هک نیازاسپ

 یاهشقن اما .تسا< یسلب »ابقح ! یدب هلب - یگمهاه هچب وتشاذگ زمرتیورار شیاب هدئارو د رک دنلباو
 : ۶اهدرک ارمیابهر 3 تسین لوبقلبافنم یارب هدیشک . دن | هدیس راجکب دئنیب هب دن دیشک ندرگ

 ؛ داد هماداو دبشک یتیمعسفن طب تفگ یلیب هقیقدكب زا سپ

 . ۰ لک يمريبقت زیچهمه هک تسنب نم «!فشک> ی 0 ؛م)هدرک یکحضم ابیرقت فشک زورما- میدق هناخ نياو میا هدمآ یضوسء هک نیا لثم
 اههناخ . دن و یمایندزاو دنیآ یمایندب یدارفا هداوناخنیاهک دوبیلحم نامههکلب دوبنیضوع هناخاما

 َِ . دراذگیم یناریوب وریتدمزاسپ و دوشیم یرابفسا عضوب نکیل« دندرک یم یگ دنزشرد یراگزور
 یهتدوص تالوعت و تا رییغت نیا مامت ۰۰ «هلب هتشگ لیاز شیاپگنرو هدشپا رخشراوید ورد .دوبهدمآ رد

 طوب رم نوید وز یزادد 1 ۰۰۰هلب :هنشاذگن نآ رد مدقینک تساهتدم هک دشیم مولعم ماه « دناسیم یفاب یمدآ یا رب هچن آ طقف هاگن كياب ۰ دوب هتخیرورف زین نآ ناویا و هتک اهر
 ۲ و هست نفدمهک یاهناخ هک دشیمتفویلیخ

 ز و دذج ایه رب هداتفا هرم دوتا دی ۱



 گن د فرصحمل د

 ۰۰«دوش هارب ود نامیگ دن ز
 و ۳ یر

 »ِ»-- و هدبسراهتاب گرد رمیاهاب ور

 ةیماب ۱! ماد

 ادن یجایتحانم دوجوب رکید رثنراپچ

 ط رفم هقالع ی

 ره چ دیمپ را ادس

 ثئارم رمع یقبام را مد وخ یا رب ی رفاسم هماث ر

 ۱ ک مهاوشیم..,هلب .مناردگب اهنند
 ۶ نام عطف اد شردام فرح تاوشخ اب <ید 

 ( دلش
 ؟ دی روآ یماجد زالوب>

 اد تن عوس هکنیا نود و درک یاهدنخون زااملا
 تشک دشاب

 ۱ کیو وازتنا هنر
 دنزو هسرب یرگب:فرصمب دیاب . وبنآ اما

 هدوشب هارب

 : تاک ود رد د دشا رسا هدنخ املا

 درو نهدردب . تست هجا و رظننیا-
 |" همهرکتنم هک یلاحرد دیتسهنان دوغ زکیفپ اینتر

 همه جص حج مه مس جیت نه

 هنا زور اهنیسهراتس

۱ 

 هک اد ۹

 مهجو

 ده یراک ره

 وپبموتام

 5 ۸ هد

 ]هک ۰ + ۳۳ ۹ ۰ 3 ۹

 یرگب
 یم وهل 1 ی یر ۱ جز

 3 خب وتفاک

۲ 

 و دروشموا تروص ,یور یروت و : 
 نه. نش اح

 تف رد ِ ۱ هالک و یروت ؛ یاهظحل زاسپ ام
 هزاجا و د ميس تسدب و هنع شیاهوم و

 و نیج

۷7 ۱ 
 . تست هجرت لیافانتیب تعنخنیا تیبا

 رک۱. تساهدش هتخاسملیف۲۷ طقفروشک نیارد هشذگ لاسرد

 رتغب ملیفلهچیلاس امنا ربا و هیک رتنوچ یماهروشک ردینح منکن هابتشا

 (۱!دوشیم هتخاس

#۰۰ 

 تن دوم کیم هر دف سو اف نمک
 ۰ یگدنز
 لوصحم ۰ 7۹ بش»
 امابا ران هنافا »

 2 هات لوصحم «قاشع » و « یتعبدب ماگنه رد
 ناتسلگنا لوصحم « بسا ناهد »

 پاج ءایلابا لوصحم«هزرابم » و نپاژ لوصحم «
 ار زین وثاشرا رگ همئاخ هرخالاب و نآ هراپ رد یریسفت و ناگدز رب تسیا
 مینک لوک وبتاحنص سمه رد هدنب آ هرامش هب

 ۰ اکب رمآ

 دم دهاوخ رشتنم



 تخنیابل واهج ِِِِ» . شما

۳ ۰ 

 ی راکتسا لیو رتم الیهب

 ملضریژآ رد وتس) 9 صعحح نسص و

 دف سیحت

 ] 1 ز لبه نیس :زا وب رانس تایکبچ اخ لوماس یناد ِ درت راکت

 ناربا رت اتوامتیس ناگسشم ره ,زیرت دوش و نیرتزرم ۲ هد ون و نیررت ریه فا رتشاو
 ته بس 0

 یلو- -ریذیلد دا زرهش- ارث رهیسا همی یلضف ریما- رایت قدیقب )-قیدیصم- لایت رو ایت

 دیذیلد ییع زا دوکد و مارک یادم ۰ 2 هد و ]اه) وس لاتهم راد ربملیق

 ی

0 



 راک 9 هیس ۳ ی

 لاسزیگن ] ناج هر ویقشو ما ر ۱ او

 و هاح یا یگند ملی

 !هدشیرادربملیفنالیسیاهلگنجرد نا یاههنحص مامت هک یبلاجوجیهم داکهاخ

 رولیت تبازیلا
 زوردنآ اناد

 جنیفر تیپ

0۳۱۸ ۲۵ 
(۲ 

 ۱ <یلاا زار نادمب ۸ ساثس ۱

 یارجایارب ٩ تعاسرد نابآ ۱

 ۱ د ۶ ۱ ۱
 نآ ربتمایفلاو یتس و نیتسوف همان رب ۱

 تساهدش هدادصاصتخا ۱
۱ 

 دشا 5 هه لایق( هم 9 1 0 ۱
 ایم هداعلاق یفملیف(نردنآ هال ) رولیت تبازیلا لا رج هاب نالرف ار ۳ لو

 ۳ هدافتساروب تاپ زا دنتسه دنمتال«نا رب (رتسمیلاها عومع و

 هداشتسا ربظ زادس سس بش عج خب مس حص ۱-۱۰ :یاهسناتس زا دراد انمت ازل _



 هردشیب یدنچ هک تسا ملبق هب طوب رم قوف ربوصت

 ۱ رچکس ابییلک ینایمک تالوصحمز | ملیف نیا دشهداد شیامن

 شیامن نارهت ردهک دشاب یم یدیفسوءایس پوآسامنیس ملیف نیل وا تقبقح
 یللعپ ودشاب یم ۷ لاس لوصحم تحب دروم ملیف مدش هداد
 هژوصس و هنارهام یرادرپلیف «لجنم

۳۹99 

 سا
 ردو تس

 ن تزدس و اک
 هراب رو هک یرصتخم تاحیضوت اب دوب هدمآ دوچوب حیپمو یندید رث

 لایر۲ لاسرااپسپ دیتادب ار ملیفنیامان دیاش دشهداد رظن دروم ملیغ
 ( تاقباسم هریاد ) هلجم رتفدب حیحصخساپ و مدشن لطاپ ربت
 دیئامن تک رش هقباسم

 مادک رهپ , دن اهدش هدن رپ عرق مکجب هکبت اسک زا رفن هدهب مهام
 بم :۱.. دوبت ميهاوتميده دیفابیم نآ ملیف ندیدنب لیام هک یناماتنیم زا یکی یراجتفا طیلب ددعود

 نیارد

 1 0 # جد
 هه
۳۹ 
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 «یتیس وب دا ر» لودح لح

 (۱۷۷هدامش)

 یقفا

 ینیدوه - ۱

 رم

 تلماه - ۳

 راکسا -

 یتیسوپداد لودجنات درب

 ۱۷۷ هرامش
 یدمح |انیم هزیشود - ۱

 یداجسیرب ۳" تا
 شخب رون امد ۳

 یراتعم ان ادن ام ی

 تب رق - اپ ه
 هبداد دادرهم یاقآ - +
 رولپ لیعمسا ۷
 ف-نودیرق و .- ۸

 نیما دمحم > -
 یرسان رصا > ۰

 دوشیم شهاوخ ناکدن رب زا
 زور رهظزادعم ۷ یلا + تعاس
 تفابرد یارب هتفه نیمه هبنشود
 همچارم هلجم رتفدب دوخ هزیاح
 دلی امن
 دقهرنه ) هقباسم ناگدنرب

 .۱۷؟هرامش ( هننارفیامنیس

 ءنرستامو48۵ ) ساب

 زر رامش«دیلام زایی اددوخ
 مریاراب رد رچ همه ملیف ردآ ۱

 روبنآ لد ۳و| هشیپ ۹
 شه سپ وی د تب
 و را وم نیلب رم

 تشاد کد 1
9 

 ناناوج ملی زاکنشا -۲
 ایپکتسو رع و

 را رس
 ) نا رف

 دراد

 بت وهدن زاس -۳
 تسا ثیایر ۴ كرا ودب ما*لثق

 رترال ملیف نیلوا - 4
 ورارمان « تقومهویب » رب ول وا

 ناتساهزا ملیا ودنوذک ات- 9
 مالوزلیما هرث | ۰« یشح و ناسنا

 و نباک ناژیل وا رد هک هدش هیهت

 ردررف نلک یم ودرد و نومیسنوهیس
 دنا هتشادتک رشماهی رک ایرولک

 یاه ملیف ناردارپ ملیف - +
 نکیرهه . نیکمتوپ وانمزر
 رس یتدراودا بین رتب تاماهو
 مال نوشکیودن وسدو دالوت كرک
 ده

 . نوتلالزل راچ هک یناهملیف- ۷
 ناطلم كي- شاقن كییاه شقن رد
 راد,زافمكب و و رکل و كب 2 یلکن]

 -  دنارپمار بیت رثب هدوءن لریافیا
 - منشه یرند یصوصخ یگدنز
 : داعتنا و یرله وا یاهناتساد
 دن رادمات یرا رطضا

 ۱ هدش هلربت یاهملیف - ۸

 دژادناراپ رد سود مانب یسرب وتا
 کر شاپ «نازاکابلا» ارلاد یبب
 نت یاد رگ راک «ندلالراک»

 اد شناتساد هک یملیف - ٩
 ۱ 6ونیلوسیرام نآ و
 تادتک رشنآ ردودن ارب_نوارام

 و ردننک هی
 مد

 ۳ ۲ درادمان (هرب زد)
 دا ودرادمان ناتسلگن | زار شا ۱کدبویو) ملیفنیل وا - ۰

 کابهوب بل واسن لب میفنیا رد
 بدرب

 5 مع هدی رف هزیذود نا ) یدیبع هدیرف ۳

 بس یرقاب ورسخ یاقآ



 كءدزن هبنآ رب

 ۲ ,ل راج اتم
 دن 1 ۰۰

 ( هاش نابایخ رد عقاو »

 ۱ ٍور«ین اپ فورعم نادنهرذ» لا رتشاب

 نچیپرتل و -رابمنا -زدل و نیردیبه -نیترامینوت .لداپنبج

 توبیدكيو _نیلبمات سار



 راه ود

 -ییق احآ

 دل رک سال او
 یرح نوچیل وتسز ملشمیقالحا رظن زا شیب

 و مکمهترب ومتسه ینشخمدآ نم دیوگیم

 زره دوشیمنامرس" باس
 مو روحیمل را تسب نث 4

۳۸3۴ ۲ 

 رس امسش يا

 ناطیشادب رم
 ب 5 2
 ءرومه هک یآ هشد

5 

 ادوجوم
 یتن وشخ «.ددوج واب می وک یم هکلپ
 امتح و دنشاب هتشادتسا نکمم هک

 **تشود ودلثم راک نیحرد ؛دن رادمه
 دن ] یم ران زکی د كي اب یا هس ردم مه
 انایحا تسا نامه | ریت الکشم و
 ووشادیب ناشها ر.مس

 دن زاسیم
 دیوژاب:تبج هک زورتامه

 هصفر ویروتساب .ناشبا تالیک
 تربدزا مدرب

 روطتامه ایآ -
 37 انعدن رک یم ی

 مدیسرب

 مدرم هک
 هلصوح مآ و نذخ ی

 و دیتسه

 شاهرهچطوطخ یمیاله مست
 ذک وروشک مهزا ار

 عفت رب من رم تمیالماب !

 ۳ رچکمب هلحم: زا

 2 هف رج هک شراک رد « دبی
 ورا رئا

 شایراکءهدروم رد ذ ور رز ترب
 هبیفیلیخام :تفگ یالک ادك رک اب

 زبت کف زر رظن زا و میتسه
 نیدب میرادن زین یشحا 0۳
 میروخیم رب تسب نب هب رتمک تهج
 ملبف هیهت ماگنههک اریلا رجام الثم

 لادج ناننا« ل

 هگ روطن آ ملیف نیا یویر
 را نم ودوبن بوخ دیاش ودیاب
 دشمن هداد نآ رد یریبغت هچنانچ
 مدرآ یمننآ هیهت هب مادقا

 ون! مهدب نانرس درد هچ
 آی وریدادتم یاهزور سالک اد
 رنسومابن كي ,رخالاب و می رک راک
 *«8دروآ ردبآ زا هجوت بلاج

 كرک اب رتسنل هکیماگنه
 دشورب ورراب نیلوایارب سالک اد
 ۱۳/۵۲ مو ملیف هکر دوب یمقوم

 دیوگ یمترب .دند رک یم هیبتاد
 یا داتفا واب مشچات 3

 ۱ زمرادشتسود هک مرزرک سلجح
 * م یدرهلمج زادیاب ك رک مدز



 یتسردوا

 ی
 ٌ یفاکدرت ۳

 ِک ۶
 نم طباورهب مجارمدر*

 ویل وا سترال

 یاهنحص

 در رپ کرم 2 1 ِت 4 ۷ ترب ینعو .فورعم ناگشیپ رثه زا نآ هص رو تاعسا تاج در و الگو . هل و :
 ین رشقا ین ها ردنالگ اد كرل ورب ویلاین رال و رتسکنل ناطیش دی رم میف دننادب یب رخمشوح وبوح مدااروا مد ۳ ٌ ز 1 5

 .تناجاب هنحص هلصاف رو دیآیمن شدبیل و ناطیش .دیرممایف زا یا هنحص
 مد ٩ ! دا تحص تاکسا



 ات
۵ ۸۳۰ 11 
 ۰ س + : راوربیفس فوزوآالاک لیئ اخیم : هدننک هیهت و نادرگ راک

 . م : كيزوم - یکسوسو را
 ملیف یم - ۱۹2۷ لاسلوصحم

 سیسکل -(اکین ودو)ا و ولی وماسان ایت اآ : ناکشیب رته
 (چی وناوبادودیف) فی دوک رم یلیشا و ( سیدوب ) فلات ات

 ( كرام) ییدرووش . ۱

0 

 -فلت دی وس.(:اههنحص - كل رب نی و

 لاویتسف كي هب اپسور هک تسا ءرظتنمریغ ملیف نیمود نیا
 دن |هتشاد هضرع ابندب سبسو ملف

 ناکتار ناکلاوبتسفنارکاشامت < نیمکیو لپچ هتشذگ لاس

 ونأشخرد رایب كينکت بلاعرو هک «دیمیوو میدب رثا نیا لاسماوداد
 هضرع كنج نامز یهیسور هنیمز رب ار هناقشاع یوژا رت كي یملاچ
 ررادیم

 طبارش زا لقتسمو دوخ دحرد دیاش اه 4 كل كل » یهژوس
 وكنج یارجام نامه ناتساد ,دشاب هتشادن یک زات نادنچ طیحم ساخ
 مدزد ار اههداوناخ هک تسایمح ریب و روک تسد نآ تنوشخو شیاصم

 كرم تیرفءنماد هب ناکقوشعمو ناردام شوغآ زا ار ناناوج هتخير
 . دزادنایم

 نازاسلیف طسوت كنج یهدید تبیصم یاهروذک رد هژوسنیا
 هتسجرب و صخشمار اه «كلكل و هک هچن [اما تسا هدشیلامتسد دایز
 شیپلاس ود یکیات - دن اهتخاس اپسور ار ملیف نیا هکتسن آ دزاسیم

 زا یئاهناتساد بلاقرد مامت هکلب و ارثک| یوروش یامنیس تالوصحم
 ناقازتیکدنز - یناهچ مود كنج تداوح - ینازیتراپ تازرابملیق
 تبالقنازا لبقنانارمکح ملاظم- ( بالقنا زا لبق هلصافالب هتبلا )
 بالقت ازا دعب یهتفای ناماس عاضوا - بالقنا زا لبقراوک ات عاضوا
 ران آ طقف .دیخرچیم «بالقن اد روحمرودزب رک یب یل زج و یلگ روطب و
 هدنزیگنارب و یقالخا و یسامح یهبنج هتبلا هک یعیرات و كيسالک

 دابز هن ) یعولت هاک تشدکب تالوصحم یرس نیارد دوب یلمرورغ
 .ورو اهم دیدپ (نیوسجم

 هک یئاملیس .دنتسهیلب اق یاهنیسنکت امنیس یهنیمز رد اهسور
 تشا هتشاد «نیتشن زیادو «نیکفودوپ > نوچ یتارازگ راک ونادات»ا
 زی زورما . تسا هتفر شیپ تسررو هتشگ انیراوتسا یداينب رب املم
 +ار راک زومر «چیوکتوی» نوچ یدیناسا بلکمرد امنیس نف نیلصحم

 یا هتسیاش كينکت یسور اه ملیفزا دیاب هک تسنپا .دن ریکیم ارف 1
 ۱ دو ۹ . تشاد راظقا

 اوجود نیب ملیف زاغآ رو

 تسامدمآ رو فالخ تردن یلیخ هک یراظعتنا

 [اسیسنپا تالوصحم اهتنم .دراد تیلاعفو راک هقیاسلاسل
 | تلق تسا هدوب لبل

 رمرنآ مانی
 روررکاشو ددشیم هرادا تل ود رظن ربز م

 بس 3 یقارک و املوس یلوو یوتیتسلارد امنیس
 رزرو رظن دی .دننک زاغآ ار دوخ تیلاعف هک دنوشیم مازعا فلتخم 1 امردونسا ه دننشک هدنورو شیوخ یهتشر رد كيره هکنآ زا سپ

 ری نیدب یوروش رد ملیف هبهت راک شیب لاسنیدنچزا الوصا ۰ . . هتبلا

 لاسرایسوصخم نویسیمک هب هد زک رب یوب رانس دنچوب دوتسا ره هک تسا
 راغتن |دش روارسیخشت هتسیاش تهجرهزآ هک یراث ] نابمزا اثورادیم

 هک یتدم مامترد ۰ دورب نیب مود یولج اههژوسنیا سیسو ددرک
 لیترهزا نازاسلیف راک ل/اسوو تالیهست دراد نایرج ملیفیلمع یهیهت
 سی رت نیل ,نریگیمرارق ناشرتسد رد هتشک مها رفدشاب هک یتمیق رپب و
 زرین من ولاسکی ات لاسکیهب كيدزن طسوتمروطب یسور ملیفره
 کت سنی| ۰ ۰ « دنکیمز واجت لب ور را زهنیدنچزا ها شجراخمو دشکیم
 کی راثآ .دننک هیهتدنن اوت یمن ملیف دصکی ابیرقن زا شیب لاسرد اهسور
 . ددرک یمن عقا و ناب رتشملوبقدروم اهرازاب رد شاهبه اعبط

 یالحرم كيزاغآ رد هیسور یامنیس ,ریخ|لاس هسود نیارد
 نیشیپیالحرمرد .دوریمشیپ لامک و غولب یوب شیوخ تایحزا دیدج
 هب(كیرولکلوف ابلاغو) كيسالک راثآ باقرد سور یامنیس ناداتسا
 نیا یتخاون كي هک ابوک یلو دندیسر ,شیوخ راک لامک و جوا یهطقت
 نبلرئس دشيم اهنآ هیهت فرص هک یفازک جراخمو لیوط تدم.رانآ
 ییالفنا (ناشروخ حالطصا رد دیاش) ایلوحت هک تخادنا رکفبار رما
 .دن روزآ دیدب شیوخراک هنیمزرد

 تفرک ووخب یک دنز زایگن ر یسور یاهملیف هک دوبنامزنیا زا
 ورمیدب كيسالک - ون كيو بالقناو لوحت نیمه هدیئاز «كل كلوو
 دو ریمرامشب

 لاوجنادنم رنه یور رتشب ریخا لاس دنچنیا هیسور یامنیس
  زالامتجمو رترسدردیب ماقم هب مک مک كرزب نازاسملیف .دنک یم هبکت
 ناسناوج و اه راک هزات هب ار دوخ یاج و دننبشن یم بقع یداتسا
 :یدل ربسیم

 دّثسپن ثسد رد یعالطا «فوزوت لاک لیئاخیم» راک یهقباسزآ
 4 تسا یوروشیامیسناک دیسرون زاوا هک ار لامتحا نیا رمانیمه
 , دنک یم كيرزن

 ادیب هلحص و رادربمایف كي كيک ابدرمنیا هک یملیف لاحرهب
  ظزاوسور «یندید» ملبف كي تسا هدرک ینادرک راک و هیبت زاتسم
 . . ۰ ثسا هدمآ رو راکزا تقد روخرد الماکر نا كي كينکت

 رسوسجم ملیف یاههنحصنیتسعن زا یک ات و تعادب
 0:06)گی یاراد دنکیم یهارمهار هنحص هک یکیزوم .تسا
 یهلطائرد ژارتیت ندوزفا اب تنصقنیا":تشا دننامزاج
 دوب میهاوخ یدیدچ ملیفررظان هک دناسریم , ملیف عورشزا

 اساسحا تلاصا ,يدايز دودج



 وال 4 یرهاظ تاصخشمهک ناوجون یووشح دب

 ,دننک لیمحت و « علم و ك چیه ناب هد ي هو

 وشبم یفرعم ینیریشوینشورب تسین یصاخ یعاتچر ۳۵ هی
 وهدبا

 لالفتصا قشعن ون اخ نانامرهقزا كب ره یک دا

 یچاشامتیارب نیاو دزاسپم دک وم رتشب ار قدع ۳ طب

: : ۳ 
 كنجتسو ار قاشع هک دشک یمیناجهب (دوزیردن۵

 5 دررگیم ۳2 بس ناوجدرم ول
 واهشتواو دنسریملتقب_ یلاوههلمحرد ربل یلرتخد روا
 3 و

 ردهاتوک یتدمزا سپو دربیمهانپ دوخ دنبل
 دی ایم ردشیوخ رادلد ردارب جا ودز ادقع هب

 نا
 دد رم هداون اب را

 زا كرتخد هکنآ یسب : تساهدش هنشک كلجرد لالش نیروی اد نر ی

 ادیعالام| فا

 زا سپ راک ناباب ۷
 راشرسو ود رگیم علطم شرادلد كرمزا نیفبو مع هب رد

 هلو بس < اه یوم تلخ نا دنرد فا یرمو رد یو نا
 ]0 ی و تقی یدللی سس زا تسو رو ۳

 دن |هدش باختن| بوخیلیخپبت رظنزا ملبف ناوجن 5

 كي ریل یزاب , دننکبم رپار دوخ شقن یئاناوو یلاورب یگیه یرقت

 اسر یلیخار ناوجیقشأع تاساسحا سیروب شان رد فول تاپ ست

 و وودحطسو هلحرمدنچررهک زبن (اکین ورو) انايتات . دنکیم ناب

 مسجما رناوجیرتخدساسح ودازآ ؛شک رس هیحو ردیاب را

 دب ایمرب شیوخ شقن ماجنا هدپعزا یبرخب دنک

 یاههنعص نیرخآ یدیمون و عادوی هنحصءودن | و یغلت ,تسدز هلحرم

 تساهد رک مسجمیا هتسیاش مضوب یو ار ملب

 هفلاپم یزاب رد (یردق)دراد ار«كرام»لرک «نیرووش»

 كرام و س روب ردب لرهک «فوبروک رم یزاب هب هفلابم نیاو دنکیم

 دشاب هتش

 نایاب تكنج هودناو یماکخلت هلسلسهلب
 رد

 یناوجخ تنطرع

 تمسق نیازا رظتن رصدرمنیایزاب .تساهدز همطلیکدن ازین درادار

 . تسا یوق وناشخرر

 نیا وتساسل اجو هظحالملب اق رایسب دش هتفک هچن انچ ملیف كينکت
 ینادرگ راک وورکیمرتسوصم ژاتن ومونیب رود تاک رحوروم ردرما

 یمرن و یئاور هتفرمپب ور زایتما هوجونیا یاوس «فوزونالک»
 شیارآ و یحارط ,دون .دننآ دقاف یسو ریاه ملیف بلغا هک ررادیماخ

 شکر ادن بیت رترد راکشآ روطب تسایرکیدءازجا هلمجژا_اههحم

 .تساهدوزفا ملیف نیا رابتعاب و هدیدرگ لودبم تحز هئرذ

 یاهدننک هربخو نشوریلجتاصوصحخم هنحص دنچرر ملیف _ ناکدنزاسره

 راوهناوید كرتخرو دنتسهههیج مزاع ناناوج هکیاهنعص هلمجزا دراد
 سناکس . دناکش یم تیعمج نام زا ار دوخ ءار رادلد رادید کا

 كرتخد حورنتسکش مهرد اب هک اههشیش ندشدرخو ها ناراوخ
 ژان ومورون «یلارآ هلحص ,هدش هداو بیت رتباذجر ایسب لی تسا هاش
 7 : هر یار ترس نیارد

 .دن ورک یمرادومن روخ ثوق مامتاب :
 راظتن|یتدمزا سب كرتخد هک اجنآ ,ناتسار یهلحص نیدخار .ب
 اد شها تتعیجناپمز] .زاب هتشگ دمت شی ربحم رادید زا ۶ ۴ ۳ ) هاگتسا,رد
 یهایسزا الوصا نادرکراک نیا تسا هظحالم لباقو اریک ذیل دن ۳

 ء تسا هدروآ مهارف یا« ی ,دنیب رف .تانیلت

 ( تهی اب ترف نیاید ردازهاه ۷ راس هاش
 ۳ ۹ 1 رم نراک دن زاب ۲
 دنهنشورو رادومن دوخب روخیفراعتمروطب + 2 رو مرگ

 لامعایناور یهزیکنا هک میروخیم رب یلاههکت هب ملیف
 اه .دیدبیهبرضلبقمرد ناشتاماا او مدنام هیبد ۳۳

 ساختن ادنب زک یمربیو یارب یرشپ ورق كبحور 4 هچت | یاوس یریسم ۰ 1 5 1 ]یا
 دم تسا هدرگ

 هتحاس د ۶۱ هب دبدش هما هنبح دنچ رد هصضیق نیا
 ی یون هم آ ها رغ مننبب زد یا هنیمز یرجام تشادرب زا ٩ تسا
 جا ودزا سبسو 4سپ رو تامو هب کبنورو ندش میل
 مپبم ودشبا یهطبارالوصاو تسین تسد رد یاهدننک ملناقلیلد یو اب

 یگتخاسسرو و یورو اب شاهطبار رد ۰ 4 كرامورتکا ری

 درس ریم رظثب
 نیوکتیاربار هلیمز یبسانمرایب تشادرباب ناتسرامب هنحص

 زابرح دنچ هب یاهراشا , دزاسیم مهارف هدنشییرد صاخ ساسحا كي
 و هنفب رفیجاشاس ,دوشیم فلتخم تایحور و تایموصخ اب حورجم
 هکدباییمرردبه تكدنا كدناو لوفشم هنیمز نیارد ار دوخ بوذجم
 هب باطخ راو هظعوم هک مسیروب» ردپ نیکنسو ارغ قطن همفدکی
 ناباپ هنحص مزب ریم مهار هدننیب ساسحا بیک رت دوشیم ادا یزابرس
 ارهاظ ۰۰ تسا هدروخ همطل تخسیپباش« عضو نینچ كيزا مایق

 یاه ملیف زا یتاساسحایاههب اطخ ودن اک اب ورپ هک تسا دوز یردفزونه

 ردنب رب جریسور

 یوروشرد یزاسملینلاسلهچ تنسنیا هک رکد, ابن شوم)رف
 یهنیئآ هک تسنادیون ماهكلكل »و ضرغ یب یچاشأمت یارب مدوب

 تسرد و لبصا ریوصت هلارا دصف مک مک یوروش روشک یامنیس

 ولید و ربیفتلمحتم دیاب نیمزرسنیا یاهملیقهچرگ .دراداریگدنز
 یرنا «اهثل كلو راک زاغآ رد كلذعم درک يرتشبب یاه «لبدعتو

 . دو ریمرامشب هتسچرب و صعشم

 ((نام رهق كد وک))
17117 4۲1۶ ) ۷۰ 

 ۱ یلکنارف هه : زا وی رانس - ربار كب وربا :نادرگ راک ۱

 بتن ای روتکی و :زا كيزوم - چير تربار :مالب یلاتساد زا لثا

 ناردارب : طسوت هدش هیهت - فب وراک كج : یرادربعلف ریدم

 .وا ۰۵ .رآ یناپمسکر لاک ی نکت و پوکسامنیس لوصحم - كناپ

 ۱۹۵۷ وب دار

 سوب وهوفلدود -( وددا ول ) یدلکر ام:ناگشیپ رنه
 ۲ (ایرام)سانداکازلا - (لئافار)

 زا هک تسیاهزات رظنیهطقن اب یزاب واک ملپفكب «عاجشو

 نیمزرس یمرخ و شرتسک «یکداسوافص .بابتلا روش ,یمرک نوخ

 . درادناوا رف یهرهب نآنامدرمو نیتالیاکب رمآ یاه

 زیثیهقبت لباقمزا ارشدنبلو واگ دشوک یم هک یک ووک ن اتساد

 اهیزاب و دنکیهولجبیرغو یکتخاسیردقدشعب تاجن زیرنوخ رودانام

 هجو «نامربق كدوک> هکنآاب و كلذم تسالامرفیوودحات زین

 » تساهدمآ رد راک زا ابیزق ونب ریش و بادذج رف|كي درادن یصاخ زایتما

 و بع یلو تسینصغشم دابیز هکتیاوسک ملیفینادرک راک

 یزابواک تممق و رخ آیاههنحصردنا د رگ راک هکن ] هصاخ ور دن مهیصقن

 و هتسیاش ار یاهفیظو دوریم رامثب ملیف یناجیه جوا یهطقنهک

 . هدرکرازک رب شعب تیاضر

 هدو زفا |رملیف یسامح و یئاتغ یمولج فی دراک كجو یراد ربمایف
 -تیژوم نا یل و هدروآ مهارف یبلاجیاههنعص یجاشادت مشچیارب و
 ؛ او ملیف یهتفهت روشو یلطاب ناجیه هک تسادیقف کای روتکی و
 , دژاسیمقفوم رفسنا داجیارد ارنادرگ راک و دنک یم

 س



 هک امشو هدوب یقات

 هک دیشاب هدش هحوتم تسا

 هاوخ دوخ زین یاهزادن ات هک ام ل

 نامیها وخروخ سم هجن انچ رک ۱ میتسه
 چیه دوش ءاضرآ ءاتحنازا یوحس ,وچیلیا ودراودا وئاهروا

 11هدروب ۵۸۶ ۲ میاهتف رک شیب هک یاهفرحرد تقو
 ماردولم)کلنک كنه 4۰ ۳ کر 3

 ردولب نر یشوخ و یب وخب و مب روخبما تس نب هم

 ستسیت ر دب مینا ابا ارراک
 زا نایچاشامت مهزونه ۰ ۳

 یرلاو
 مدوب دوب هتفررد شراوژ

 و متشادنتب یاهداس نهاریب
 . مدیب وک یم اهخیم یود شکچاب

 ودیچیب یماسیلک یلاخ هطوحم رد ادص
 .درکمدیلوت یکانتشحو ساکعنا

 مدوب راک مرک رس هک روطنامه
 دراو بقعردزا رفن ود هک مدرک سح
 سک رهمتسنادیم نوچ .دندشاسیلک
 لوادراذک یم مدق ادخ هناخب هک

 -یمتبحص وااب و دوریم شیذک دزت
 هب و مدنادرگن رب ار مرس اذل ؛دنک
 رد و مداد همادا اهخیم ندیرک
 نیدراو هزات هک مدش رظنتم نم

 ینارعم ار ناشووخو دنیایب ولج

 یسک مراظتنا فالخرب اما

 هکلب . وزن یفرح و دماین ولچ
 نمات دنررک ربع ردقنآ رفن ود نآ
 ,مدناسر ناباپ !رربنم ریعت

 یا هشوکب ارشکچ هک یتقو
 مناخ ؛ مدرک دنلب ارمرسو متشاذگ
 ردهک مدید ار «تاوروم» یاقآو
 رد ورهار طسو توکس تیاپ
 :مدرک یهراک نم هک یلحم یمدقدنچ

 . دن رگنیم |رمو دن |هداتسیا

 (مانان) 3

۰۲ : 

 كج (ملیق شب رنهن رتف ورعم .تسن آ

 كنه رد نشناتماد هک یملیفیاشاعت

 زا یاهدغنآ رد یتحو درذکب كنک
 تک رشسانشان و فو رعهان ناذکی زاب
 تبقف وم .دننکبم لابقتسا ,دنشاب هتشاد

 یوجنسجرد نمو یاههمان رب یرس
 بجوم نویزیولت رد «متسها رجام
 تن ومرالک لقتسمیوب روتم| هک تشک

 رد ار مليفنیا نذک ادورپ ز رچکیپ
 ملیف یویرانس . دزاسپ گنک کنه

 .یچ .ترب رد تیرانسراپچ ار

 و «نآ درفد ومیر :دریهلب .تفال

 نکدرفو دربه .دناهتشون رن رت نله

 نادرک راک دوخ دریهو ناک دننک هیپت

 یدک ملیف هیهن هب تسد هتشذگ هامودرد ( ملیفابسآ ) وبدوتسا
 نابرجرد نآ یرادرپلیف هظحل نیااتودز < یناموت نویلیمكيكچو
 تروصب و هدیدرک سابتقا یب رغ ناتساد كيزا مليمنب |ناتساد . تسا
 اینآ ربدمار ملیف یکدننادرگ ویرادربملیف .تسا هدش هتبادآ یناربا

 دنترابع ملیف مهم ناکشیپ رنه و دهدیم ماجنا ( یقشع رالاس ) ملیف
 و ینالسوتم دمحم - رایثمهب نیسحمالغ - میهید نیهم : زا
 ورمیکدنز یارجام«|یناموتنویلیم كي كچ دناتساد .یدارم یرخف
 دیتورت صخشور یدنب ظرش تلعب هک تسا یحول هداس و قمحا
 ندروآ تسدبزا سیو دروًایم تسدب ناموت نویلیمكب غلبب یکچ
 هدروآداپلوپ نیازاعقوب و هدرک ار یکدن زباسح تفگنه لوپ نیا
 ۱۰۰۰۰ یقمحاینحلوپ هک دهریم ناشن هرخالاب و دنکیم هدافتسا

 ( هدنیآ هرامشرد هیقب)

 ماهدید هک یناهملیف
 غاا هدهاشم زا سپ) یچاشامت هقالعو ساسحا هک ردقنیم»

 جونم (تسا هدوب نامربق زاب واگ و روفنم وا؟ هک یزاب واک یاهملیف
 همان رب یرساپ هک تسایروت؟ ۲ یلک
 ترهش نویزیولترد 4 كيروام »
 یناوجورمشقن وا درک بک یدایز
 نایچتاچ ات لابندب گکنک کنهردهک ار
 وزادهدهعرب ددرگیم

 مدیرناآ - برخ
 ۱۱۵۸4۸ - هقیقد ۹

 ووتسا .یلت كج

 نالوش .نیویام

 1۳۳لعمنمب لعا
 (یگنج) اس[ دعد یاهتح
 پوکسلاک ر - سک وف
 . ثحگ ار یلصا یاه شقن نوتلاد دننک هیبت ؛ دوویلكج ۰

 " يروتک |,نیتنادتومله یناورکراک مک اپ رملینلاکر یارپ فورعم
 نادرکراک یک زاتب هک یک دناهب اکیرمآ یتاوهیوربن

۳ 
۱ ۳۵ ۳ 

 تبفثوم یناشن د:رگيم هقالمیذ یو تایح یاقب هب و یثحو واک
 یزاب ۰ تسا عوقولا بیرغ یهژوس كي ندنارورپ رد نادرگ راک
 (ارم رد + تسانب ریشو اربک تساسران نهاک هکن اب «یرلکبام»
 اد ناتساد نیرتهب یهزیاج ملیف نیا هتشذگ لاس راکسا زی اوجشذب
 گدوگ »دن |هدادیراختفا هزیاجكي ایوک زین یرلکیامهب . دروآ تسدب

 تاعفوت و یفاکشومزا) «نامربق

 هک تسین نتفگب جابتحا .تساهتخاس

 كي شورفرد یئاوهیو رب زا كبک
 . دنکیم یزاب یاهدععلر یکنج رتا
 یردواو نارونكيد نو زب رسگ رد

 ۳ ر. .اقیا , هدش
 4 ت
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 هر ری اوژ ۱
 ی

 1ِ] 0 ۳ ۳ ۳۹ را

 یک رب ارگ بابت

 ۳ مدن و میر کا رواج نت ۳ دراجیز

 هروفکی زا راچ تزراستاز ۳۸ | رمانکل» و
۱۳ 

 : شل ریاب
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